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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) طبترم ییوراد و  یکشزپ ، تازیهجت   " یاه هصقانم  • --

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

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

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

( یهگآ دادعت 83  " ) طبترم ییوراد و  یکشزپ ، تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 20

140 1140 1 نابآ   نابآ هبنشکی  2929   هبنشکی یاه   یاه یهگآ   یهگآ
یکشزپ یکشزپ تازیهجت   تازیهجت ناگدننک   ناگدننک دیلوت   دیلوت نمجنا   نمجنا کرتشم : : کرتشم

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

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

دامرف دامرف لصاح   لصاح سامت   سامت هرازه   هرازه

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

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

تاغیلبت تاغیلبت تساوخرد   تساوخرد مرف   مرف

امش   امش یاه   یاه هصقانم   هصقانم
(( 11 ))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((8787))

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

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

زا 79 ھحفص 1 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت  ..." )  ..." ) وو ییوراد   ییوراد وو   یکشزپ   یکشزپ وو   یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت  "  " یاه یاه هصقانم   ))هصقانم یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

( یفیک یبایزرا   ) یمومع  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: م م/01/0290 یهگآ یهگآ هرامش   خروم 1401/09/01هرامش تعاس 8  زا  یگدامآ : مالعا   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم تعاس 19  تیاغل 

portal.nioc.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 15  ات  رثکادح   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5962325 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 8   - 1401/11/05 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یراجاغآ و یرادرب  هرهب  تکرش  نیدایم  یاههاچ  رد  ( Surface-welltesting) یضرالا حطس  ییامزآ  هاچ  هعومجم  کی  تامدخ  زا  هدافتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نیدایم  ریاس  رارطضا  زاین و  تروص  رد  نامیلس و  دجسم 

لایر  162.000.000.000 دروآرب :

زاگ تفن و  هتشر  رد  هیاپ 5  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  8.100.000.000 نیمضت :

.دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک 
لایر  1.428.000 دانسا : دیرخ 

نامتخاس هار و  یاهحرط  قباس  نامتخاس  ود ، کولب  یوربور  رد  عقاو  نایوگدنت ، عمتجم  مالسا  نایئادف  یوک  زاوها ، لاسرا :  :: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.setadiran.ir www.nisoc.ir http://iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو
www.iacpa.ir

:: 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   1919 دادعت   دادعت " ) " ) یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

Surface-welltestingSurface-welltesting  یضرالا یضرالا حطس   حطس ییامزآ   ییامزآ هاچ   هاچ هعومجم   هعومجم کیکی   تامدخ   تامدخ زازا   هدافتسا   هدافتسا 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 79 ھحفص 2 
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ع)  ) اضر ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5962403 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زیاس 7 راد ) تلیاتسا   ) رادرنف هشارت  هلول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292002674 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
زیاس 7 راد ) تلیاتسا   ) رادرنف هشارت  هلول  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  500 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زیاس  77 زیاس راد ) ) راد تلیاتسا   تلیاتسا  ) ) رادرنف رادرنف هشارت   هشارت هلول   هلول 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 79 ھحفص 3 
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ع)  ) اضر ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5962409 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیئوریت 1212 روشاگیل  سیپدنه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292002676 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
دیئوریت 1212 روشاگیل  سیپدنه  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  10 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

12 1212 12 دیئوریت   دیئوریت روشاگیل   روشاگیل سیپدنه   سیپدنه ناونع : : ناونع 33

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

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

زا 79 ھحفص 4 
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تبرت ناتسرهش  تشادهب  زکرم  سیئر  تشادهب و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
هیردیح

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5962416 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتماراپ 3 دایتعا عیرس  صیخشت  تیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091222000049 زاین :  هرامش 

هیردیح تبرت  ناتسرهش  تشادهب  زکرم  سیئر  تشادهب و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
نانح هدنزاس  عجرم  سراپ  بط  نانح  هدننک  هضرع  عجرم   HTP یتراجت مان  یددع  ییاوقم 50  هبعج  یتساک  یرتماراپ  دایتعا 3  عیرس  صیخشت  تیک  الاک :  مان 

سراپ بط 
هبعج 2500 دادعت : 

1401/09/02 زاین :  خیرات 
هیردیح تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام سانشراک 2 داتو  لیوحت  زا  دعب  تخادرپ  هدنشورف  اب  لمح  هیارک  تشادهب  تنواعم  لحم  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9516915169 یتسپ :  دک  ینرق 8 و 10 ،  نیب  ینرق -  دیهش  راولب  هیردیح ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52234461-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52220220-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرتماراپ یرتماراپ 33 دایتعا دایتعا عیرس   عیرس صیخشت   صیخشت تیک   تیک ناونع : : ناونع 44

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

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

زا 79 ھحفص 5 
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نیمارو دادرخ  یادهش 15  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5962454 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهاگشیامزآ مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005929000193 زاین :  هرامش 

نیمارو دادرخ  هدزناپ  یادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
رمیلپ نومزآ  تسیز  هدننک  هضرع  عجرم  رمیلپ  نومزآ  تسیز  یتراجت  مان  یددع  نتراک 468   PD 10 لدم  cm 10 رطق یهاگشیامزآ  لیرتسا  شید  یرتپ  الاک :  مان 

نتراک 4 دادعت : 
1401/09/03 زاین :  خیرات 

رمیلپ نومزآ  تسیز  هدننک  هضرع  عجرم  رمیلپ  نومزآ  تسیز  یتراجت  مان  یددع  نتراک 650   PD 8 لدم  cm 8 رطق یهاگشیامزآ  لیرتسا  شید  یرتپ  الاک :  مان 
نتراک 2 دادعت : 

1401/09/03 زاین :  خیرات 
رمیلپ نومزآ  تسیز  هدننک  هضرع  عجرم  رمیلپ  نومزآ  تسیز  یتراجت  مان  یددع  نتراک 585   PD 6 لدم  cm 6 رطق یهاگشیامزآ  لیرتسا  شید  یرتپ  الاک :  مان 

نتراک 2 دادعت : 
1401/09/03 زاین :  خیرات 

نومزآ تسیز  هدننک  هضرع  عجرم  رمیلپ  نومزآ  تسیز  یتراجت  مان  یددع  نتراک 650   COPD08-3 لدم  cm 8 رطق هناخ  هس  لیرتسا  شید  یرتپ  الاک :  مان 
رمیلپ

نتراک 4 دادعت : 
1401/09/03 زاین :  خیرات 

نیمارو رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یزردوگ اب 09124168480  یگنهامه  - ههام تخادرپ 2  - مالقا هیلک  یگدنیامن  همان  دمیا و  - لحم رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3371713477 یتسپ :  دک  ناتسرامیب ،  رصعیلو ) ) رهش یدورو  نادیم  - نیمارو نیمارو ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36239443-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36230895-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 55
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داباربنع ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: 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   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5962466 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهاگشیامزآ یاه  تیک  ملق  تسویپ 46  هب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092901000071 زاین :  هرامش 

داباربنع ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   TSH ELISA 96 WELLS TEST یتراجت مان  ییاوقم  هبعج   IN-VITRO DIAGNOSTOCS لدم یتست  عون 96   TSH تیک الاک :  مان 

نامز بط  زاتشیپ 
هتسب 1 دادعت : 

1401/09/01 زاین :  خیرات 
دابآ ربنع  رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یگنهامه  هرامش 09133485976  اب  لاوس  هنوگ  ره  تهج   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  ههام  اتیاهن 2  هیوست  -

.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  دصقم  ات  لمح  هنیزه  - 
/. ددرگ همیمض  یتسویپ  تسیل  قبط  اه  تمیق  -

7871933961 یتسپ :  دک  تلود ،  نابایخ  دابآربنع  ناتسرهش  نامرک  ناتسا  دابآ ،  ربنع  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43294546-034  ، 43294551-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43294550-034 :: 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 یاه   یاه تیک   تیک ملق   ملق   4646 تسویپ   تسویپ هبهب   ناونع : : ناونع 66

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

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

زا 79 ھحفص 7 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/7z9zhzv7css9z?user=73474&ntc=5962466
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5962466?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


هاشنامرک تخت ) 107  ) یهاشنامرکدمحمرتکد ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5962545 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  یهاشنامرک  دمحم  رتکد  ناتسرامیب  زاین  دروم  رتتاک  عاونا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030096000364 زاین :  هرامش 

هاشنامرک تخت  یهاشنامرکدمحمرتکد 107 ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
رتتاک عاونا  - 

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

1401/09/03 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

37218210-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتتاک رتتاک عاونا   عاونا ناونع : : ناونع 77
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ناریا روتساپ  وتیتسنا  یتاقیقحت  یدیلوت ، عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5962549 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لانیجروا  یالاک  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  یمازلا  دیدزاب  تهج :  اهب  مالعتسا 

تسویپ لیاف  طیارش  قبط 
1101004117000106 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  ناریا  روتساپ  وتیتسنا  یتاقیقحت  یدیلوت  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع  1 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

جرک زربلا ،  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3159915111 یتسپ :  دک  روتساپ ،  وتیتسنا  یتاقیقحت  یدلوت و  عمتجم  جرک  نارهت  نابوتا  رتمولیک 25  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36100940-026  ، 36100950-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36100960-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لانیجروا لانیجروا یالاک   یالاک نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 88
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زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5962554 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم ددع  دادعت  // کیدیووب ییایمیش  روتاکیدن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094953000907 زاین :  هرامش 

زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس عجرم  ناهاپس  یار  نشور  هدننک  هضرع  عجرم  ناهاپس  یار  نشور  یتراجت  مان  هبعج   RRS لدم کید  یووب  سالک 2  راخب  ییایمیش  رگناشن  الاک :  مان 

ناهاپس یار  نشور 
هبعج 800 دادعت : 

1401/09/01 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یهازن  // هدنشورف لاسرا  هنیزه  // دمیآ // هباشم دک  ناریا  // کیدیووب ییایمیش  روتاکیدن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09160965132

6165773131 یتسپ :  دک  تفن ،  ناتسرامیب  تفن  کرهش  هداج  یادتبا  هاگدورف  هار  هس  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34431306-061  ، 34434142-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34434142-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیدیووب کیدیووب ییایمیش   ییایمیش روتاکیدنا   روتاکیدنا ناونع : : ناونع 99
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زیربت بسن  یلاع  داتسا  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5962555 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسیمازلا روتکافشیپ   - دمیا یراذگراب  یتسویپ -  تساوخرد  قبط  کینومراه  لدنه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005899000499 زاین :  هرامش 

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

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  15 دادعت : 

1401/09/10 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

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

32305911-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کینومراه کینومراه لدنه   لدنه ناونع : : ناونع 1010
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زیربت نمهب  ناتسرامیب 29   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5962573 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم هباشم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( رامیب لاقتنا  روتالیتنو   ) تنورکیم

1101005896000045 زاین :  هرامش 
زیربت نمهب  ناتسرامیب 29  هدننک :  رازگرب 

ایشرپ نامرد  وراد  هدننک  هضرع  عجرم   EASYVENT یتراجت مان   GENERAL لدم یکشزپ  یویر  ءایحا  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/03 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( رامیب لاقتنا  روتالیتنو   ) تنورکیم

دشاب تروپمیا  دم و  یا  یاراد  دیاب  هدننک  نیمات 
دشابیم یمازلا  هدننک  نیمات  طسوت  شورفزا  سپ  تامدخ  یتناراگ و  تخاس و  هناورپ  هئارا 

دشابیم هدننک  نیمات  هدهعب  لمح  هیارک  لحم و  رد  لیوحت 

5166617894 یتسپ :  دک  نمهب ،   29 راولب زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33305055-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33309662-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپ یکشزپ یویر   یویر ءایحا   ءایحا هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 111 1
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هیمورا یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد  اذغ و  تنواعم   :: 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 17 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5962577 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کرادم تاصخشم و  قبط   Dr.EHRENSTORFER کرام هب  مرگ  یلیم  لوناتا 250  یسکونف  مرگ 2 . یلیم  نباراپ 250  لیتم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ

1101003435000054 زاین :  هرامش 
هیمورا یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد  اذغ و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   ANALYTICAL STANDARDS یتراجت مان   g 0/1 یا هشیش  لایو  ییاوقم 1  هبعج   Fenoxaprop-ethyl فرعم الاک :  مان 
نامرک ناور  الاک  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  . Dr.EHRENSTORFER GMBH Co

ددع 1 دادعت : 
1401/09/02 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدیدرگ  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  یصاصتخا  دک  ندوبن  لیلدب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5717683786 یتسپ :  دک  وراد ،  اذغ و  تنواعم  روپ  یلق  رتکد  دیهش  ساملس خ  هداج  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32272023-044  ، 32772023-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32787412-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5962592 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مرگ مرگ یلیم   یلیم   250250 لوناتا   لوناتا یسکونف   یسکونف . . 22 مرگ   مرگ یلیم   یلیم   250250 نباراپ   نباراپ لیتم   لیتم ناونع : : ناونع 1212

Agarose BioReagentAgarose BioReagent تیک   تیک یبلق -  -  یبلق   PTCAPTCA  تیک تیک تلکیسروتوم -  -  تلکیسروتوم روتوم   روتوم لماک   لماک ردنلیسرس   ردنلیسرس هنایار -  -  هنایار لماک   لماک نفنف   یوش - - یوش هشیش   هشیش عیام   عیام ناونع : : ناونع
یتاقیقحت یتاقیقحت هاگشیامزآ   هاگشیامزآ   for molecular biology low EEOfor molecular biology low EEO

1313
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.دینک هعجارم  تسویپ  هب  افطل  دشابیم  هباشم  دک  ناریا  تیک ) یاضاقت 0132178 (  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985006444 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هیمورا رتسگ  تایح  هدننک  هضرع  عجرم   CAMSIL یتراجت مان   ml 500 یرطب  atomizer یوش هشیش  عیام  الاک :  مان 

یرطب 5 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

سراپ راگن  هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   JUNIPER یتراجت مان   FAN SRX لدم هنایار  لماک  نف  الاک :  مان 
تس 5 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
ینایب دیجم  هدننک  هضرع  عجرم   CYLINDER HEAD COMP یتراجت مان   cc 125 روتوم مجح  اب   CDI لدم تلکیسروتوم  روتوم  لماک  ردنلیسرس  الاک :  مان 

تس 5 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

نامسآ طهر  هدننک  هضرع  عجرم   LEPU MEDICAL TECHNOLOGY هدنزاس عجرم  یتس  ییاوقم 10  هبعج   YNP لدم یبلق   PTCA تیک الاک :  مان 
هتسب 5 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
هدنزاس روشک   SIGMA هدنزاس عجرم   g 10 هتسب یتاقیقحت  هاگشیامزآ   Agarose BioReagent for molecular biology low EEO تیک الاک :  مان 

A9539 لدم شناد  تایح  انیرآ  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسلگنا 
هتسب 5 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دینک هعجارم  تسویپ  هب  افطل  دشابیم  هباشم  دک  ناریا  تیک ) یاضاقت 0132178 (   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34148783-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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ناویا ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5962614 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قباطم  تساوخرد  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091465000051 زاین :  هرامش 

ناویا ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  تداعس  یایمیک  هعسوت  هدنزاس  عجرم   TKS یتراجت مان  یتیک  هتسب 1  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ  لورتسلک  تیک  الاک :  مان 

تداعس یایمیک  هعسوت 
هتسب 5 دادعت : 

1401/09/05 زاین :  خیرات 
ناویا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  قباطم  تساوخرد  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6941953775 یتسپ :  دک  یناقلاط ،  هللا  تیآ  نابایخ  ینیمخ  ماما  نابایخ  ناویا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33238941-084  ، 33233500-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33233891-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قباطم   قباطم تساوخرد   تساوخرد هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع 1414
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ع)  ) نینموملاریما ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: 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   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5962635 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف قباطم  تاصخشم  یگتخوس  حناوس  شخب  تهج   class B یرس یرتیل  ات 120  یناتسرامیب 90  والکوتا  هاگتسد   2 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ

1101000312000099 زاین :  هرامش 
نینموملاریما ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 

نامز بط  شوواک  هدننک  هضرع  عجرم  اگم  شواک  یتراجت  مان   AB13 لدم  Lit 130 تیفرظ یناتسرامیب  یمومع  والکوتا  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/09/02 زاین :  خیرات 
کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیاف رد  هدش  دیق  طیارش.دوش  تسویپ   irc دک اب  روتکاف  شیپزکرم  برد  لیوحت  ههام  تخادرپ 3 .imed وضع هدننک  نیمات.هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا هدننک  نیمات  اب  دادرارق  دقع.دش  دهاوخ  لاطبا  خساپ  هدش  رکذ  طیارش  اب  طیارش  تریاغم  تروصرد  دامن  هعلاطم  ار  تسویپ 

3848176941 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  هدکشناد  بنج  تشدرس  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34173601-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34173626-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جنگ هعلق  ناتسرهش  تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5962684 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قباطم   قباطم تاصخشم   تاصخشم یگتخوس   یگتخوس حناوس   حناوس شخب   شخب تهج   تهج   c lass  c lass  BB یرس   یرس یرتیل   یرتیل   12 0120 اتات     9090 یناتسرامیب   یناتسرامیب والکوتا   والکوتا هاگتسد   هاگتسد   22 ناونع : : ناونع 1515

طیحم طیحم یژولویبورکیم -  -  یژولویبورکیم دربراک   دربراک سیب   سیب راگآ   راگآ دالب   دالب تشک   تشک طیحم   طیحم یهاگشیامزآ -  -  یهاگشیامزآ   EE  مرس مرس یتنآ   یتنآ درادناتسا -  -  درادناتسا یسانش   یسانش یرتکاب   یرتکاب فرعم   فرعم ناونع : : ناونع
...و ...و یردوپ - - یردوپ دیسا   دیسا کیلیسیلاس   کیلیسیلاس  - - یژولویبورکیم یژولویبورکیم   Eos in Methylene Blue (EMB) AgarEos in Methylene Blue (EMB) Agar  تشک تشک
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 : . تهج اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093818000023 زاین :  هرامش 

جنگ هعلق  ناتسرهش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  روآ  نف  تسیز  سارتاس  هدنزاس  عجرم   ml 15 یلایو ییاوقم 1  هبعج   MCF لدم دنلراف  کم  مین  درادناتسا  یسانش  یرتکاب  فرعم  الاک :  مان 

روآ نف  تسیز  سارتاس 
لایو 1 دادعت : 

1401/09/10 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   CE-IMMUDIAGNOSTIKA هدنزاس عجرم   ANTI -E یتراجت مان   ml 2 لایو یهاگشیامزآ   E مرس یتنآ  الاک :  مان 

امزآ شات  سراپ  تکرش 
لایو 1 دادعت : 

1401/09/10 زاین :  خیرات 
دجو ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم  یژولویبورکیم  دربراک  سیب  راگآ  دالب  تشک  طیحم  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

هعسوت هدننک  هضرع  عجرم   CONDA یتراجت مان   g 500 یکیتسالپ یطوق  یژولویبورکیم   Eosin Methylene Blue (EMB) Agar تشک طیحم  الاک :  مان 
بط صیخشت  راهب  تامدخ 

یطوق 1 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

ماس یمیش  رف  انیس  هدننک  هضرع  عجرم   DAEJUNG هدنزاس عجرم   kg 1 یرطب دصرد  صولخ 98/5 یردوپ  دیسا  کیلیسیلاس  الاک :  مان 
یرطب 1 دادعت : 

1401/09/10 زاین :  خیرات 
نژیو اکرآ  ناسیآ  هدننک  هضرع  عجرم   TEST TUBE یتراجت مان  یددع  نتراک 1   ml 15 تیفرظ  ISUN 021 لدم نوکلاف  شیامزآ  هلول  الاک :  مان 

ددع 500 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

راهب یدیلوت  یشهوژپ و  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ناشفا  راهب  یدیلوت  یشهوژپ و  هدنزاس  عجرم   cc 1/7 یلایو هتسب 1  الگیش  مرس  یتنآ  الاک :  مان 
ناشفا

ددع 1 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

یدیلوت یشهوژپ و  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ناشفا  راهب  یدیلوت  یشهوژپ و  هدنزاس  عجرم  یددع  هتسب 50  زادیسکا  راون  تشک  طیحم  الاک :  مان 
ناشفا راهب 

هتسب 1 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

نیون نایناریا  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان   Lit 1 رادقم یکیتسالپ  یرطب  یهاگشیامزآ  دربراک  یبط  صیخشت  مرگ  یزیمآ  گنر  تیک  الاک :  مان 
بط نژ 

یرطب 1 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

بط نژ  نیون  نایناریا  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان   ml 15 رادقم یا  هشیش  لایو  لودنیا  تست  سکاوک  فرعم  الاک :  مان 
لایو 3 دادعت : 

1401/09/10 زاین :  خیرات 
جنگ هعلق  رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09130989965 سامت هرامش  اب  یگنهامه  تهج  افطل  دشاب  یم  ههام  تخادرپ 2  هدنشورف و  اب  لاسرا  هنیزه  دنشاب  اضقنا  خیرات  یراد  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف لصاح  سامت 

7884157868 یتسپ :  دک  جنگ ،  هعلق  تشادهب  زکرم  داتس  یروهمج  راولب  جنگ ،  هعلق  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43391256-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43390236-034 :: 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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جنگ هعلق  ناتسرهش  تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5962690 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع بط 1000  نانح  یتست  نیفروم 3  تیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093818000024 زاین :  هرامش 

جنگ هعلق  ناتسرهش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
امزآ نیهب  دمراف  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  امزآ  نیهب  دمراف  یدیلوت  هدنزاس  عجرم  یتیک  هتسب 1   TLC شور هب  نیئدک  نیفروم  صیخشت  تیک  الاک :  مان 

هتسب 1000 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

جنگ هعلق  رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت سامت 09130989965  هرامش  اب  یگنهامه  تهج  ههام  تخادرپ 2  دشاب  یم  دنشورف  اب  لاسرا  هنیزه  دشاب  اضقنا  خیرات  یراد  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف لصاح 

7884157868 یتسپ :  دک  جنگ ،  هعلق  تشادهب  زکرم  داتس  یروهمج  راولب  جنگ ،  هعلق  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43391256-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43390236-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناراسچگ ییاجر  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5962724 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رگال اتید  هب  زهجم  ناتسراد  یرتیل  سکاب 22  دلک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030084000673 زاین :  هرامش 

ناراسچگ ییاجر  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
رگال اتید  هب  زهجم  ناتسراد  یرتیل  سکاب 22  دلک  - 

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

1401/09/06 زاین :  خیرات 
ناراسچگ رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32224711-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32220501-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتست یتست نیفروم  33   نیفروم تیک   تیک ناونع : : ناونع 1717

یرتیل یرتیل   2222 سکاب   سکاب دلک   دلک ناونع : : ناونع 1818
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جوسای لیلج  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5962726 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

باصعا زغم و  لیردورکیم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030712000418 زاین :  هرامش 

جوسای لیلج  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
تراجت شرتسگ  ناهج  هدننک  هضرع  عجرم   DESOUTTER یتراجت مان  لدم 9770  لیردورکیم  ده  تنمچتا  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/20 زاین :  خیرات 

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

هام شش  تخادرپ  - تیفیک دات  مدع  تروص  رد  الاک  عاجرا  - دشابیم دات  دروم  زروتشا  -NSK-MEDTRONIC یاه دنرب  - دشابیم هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ دات  ناکشزپ  طسوت  دیاب  هاگتسد  - ددرگ یراذگراب  روتکاف  شیپ  - دشابیم یمازلا  روتکاف  رد  IRC دک دنرب و  رکذ  - روتکاف الاک و  تفایرد  زا  سپ 

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

33337001-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33337001-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادمه ناتسا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5962840 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

باصعا باصعا وو   زغم   زغم لیردورکیم   لیردورکیم ناونع : : ناونع 1919

یبناج یبناج مزاول   مزاول وو   جنس   جنس ناتا   ناتا هاگتسد   هاگتسد هارمهب   هارمهب زاگ   زاگ بای   بای تشن   تشن هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 2020
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت  ..." )  ..." ) وو ییوراد   ییوراد وو   یکشزپ   یکشزپ وو   یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

، اهب مالعتسا  مرف  رد  هدش  هئارا  حرش  اب  قباطم  ملق  راهچ  رد  یبناج  مزاول  جنس و  ناتا  هاگتسد  هارمهب  زاگ  بای  تشن  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دنشابیم هباشم  اهدک  ناریا 

1101091496000053 زاین :  هرامش 
نادمه ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یاهقیاع هدننک  هضرع  عجرم  یمرگولیک  رادقم  تلاپ  یدنب  هتسب  عون   mm 0/4 زیاس تفارک  سنج  یقیاع  ردنلیس  تخاس  دربراک  ناپشا  سرپ  قرو  الاک :  مان 
سراپ یکیرتکلا 
مرگولیک 10 دادعت : 

1401/09/20 زاین :  خیرات 
نومزآ هدننک  هضرع  عجرم   SENSIA هدنزاس عجرم  ایناپسا  هدنزاس  روشک   SENSIA SNIFFER یتراجت مان   SNIFFER لدم دنمشوه  زاگ  بای  تشن  الاک :  مان 

زبس تعنص 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/09/20 زاین :  خیرات 
نارهت یالاک  امیت  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  کت  ناتا  یتراجت  مان   E/STD لدم ناتا  زاگ  روزیلانآ  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/09/20 زاین :  خیرات 

عجرم نیچ  هدنزاس  روشک  نارهت  یالاک  امیت  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   SOLO یتراجت مان   BW SOLO لدم دیفلوس  نژوردیه  زاگ  کت  بای  تشن  الاک :  مان 
HONEYWELL هدنزاس

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/09/20 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا تاماهبا  هب  ییوگ  خساپ  ) .دشاب یم  یمازلا  ناگدننک  نیمات  ناگدنزاس و  یمامت  یارب  اه  تسویپ  تسیل  رد  هدش  هراشا  دراوم  مامت  تیاعر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( کی هرامش  تسویپ  رد  هدش  مالعا  سامت  هرامش  اب  یراک  یاه  زور  حبص  یلا 10.30  تعاس 8 

.ددرگ یراذگ  تمیق  تسویپ  کرادم  قبط 

6515781184 یتسپ :  دک  نادمه ،  ناتسا  زاگ  تکرش  یزکرم  نامتخاس  یگنس  ریش  نادیم  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38261075-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38274682-081 :: 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  8383   دادعت " ) " ) طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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یرذآ ینادرم  ارهز  ناکدوک  ینامرد  یشهوژپ و  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5962374 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپ مرس  قیرزت  پمپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095295000501 زاین :  هرامش 

یرذآ ینادرم  ارهز  ناکدوک  ینامرد  یشهوژپ و  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ناریا یکشزپ  تازیهجت  تیریدم  هدننک  هضرع  عجرم   B/BRAUN هدنزاس عجرم  نتراک   INFUSOMAT P لدم یکشزپ  مرس  قیرزت  پمپ  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/09/01 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5147915833 یتسپ :  دک  قنرز ،  هداج  یادتبا  - نارواخ کرهش  زیربت - زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31594959-041  ، 31595050-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31595050-041 :: 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5962375 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زیاس 75 یشرب  یطخ  رلپتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292002660 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
زیاس 75 یشرب  یطخ  رلپتسا  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  100 دادعت : 

1401/09/10 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپ یکشزپ مرس   مرس قیرزت   قیرزت پمپ   پمپ ناونع : : ناونع 2 12 1

7575 زیاس   زیاس یشرب   یشرب یطخ   یطخ رلپتسا   رلپتسا ناونع : : ناونع 2222

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5962377 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاسگرزب روتالیتنو ) تس   ) یشوهیب تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292002661 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
لاسگرزب روتالیتنو ) تس   ) یشوهیب تس  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  1,500 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاسگرزب لاسگرزب روتالیتنو ) ) روتالیتنو تستس    ) ) یشوهیب یشوهیب تستس   ناونع : : ناونع 2323

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5962378 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

L زیاس ( NIV(VENTED کسام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292002663 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
L زیاس ( NIV(VENTED کسام - 

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

1401/09/12 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

LL زیاس   زیاس ( ( NIV(VENTEDNIV(VENTED  کسام کسام ناونع : : ناونع 2424

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5962379 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زیاس 32 یوقلح  رلپتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292002662 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
زیاس 32 یوقلح  رلپتسا  - 

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

1401/09/12 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

3232 زیاس   زیاس یوقلح   یوقلح رلپتسا   رلپتسا ناونع : : ناونع 2525

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5962382 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

L زیاس ( NIV (non vented کسام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292002664 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
L زیاس ( NIV (non vented کسام - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  40 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

LL زیاس   زیاس ( ( NIV (non ventedNIV (non vented  کسام کسام ناونع : : ناونع 2626
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ع)  ) اضر ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5962384 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع ردام 5000  دنبتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع دازون 5000  دنبتسد 

1201030292002665 زاین :  هرامش 
ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 

ددع ردام 5000  دنبتسد  - 
ددع دازون 5000  دنبتسد 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  10,000 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع   50005000 دازون   دازون دنبتسد   دنبتسد ددع   ددع   50005000 ردام   ردام دنبتسد   دنبتسد ناونع : : ناونع 2727
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ع)  ) اضر ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5962385 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زیاس 8 یلوف  دنوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292002666 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
زیاس 8 یلوف  دنوس  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  500 دادعت : 

1401/09/01 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

88 زیاس   زیاس یلوف   یلوف دنوس   دنوس ناونع : : ناونع 2828
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نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یناتسرامیب  یاه  هناخوراد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5962386 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیوست هوحن  دنرب و  دریگیم - ماجنا  یرادیرخ  ناتسرامیب  هیدات  تروص  رد  هنیس ) هسفق  هدننک  تیامح  تروپاس (  مونرتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( یتعیرش ) ددرگ صخشم 

1101030577000273 زاین :  هرامش 
نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یناتسرامیب  یاه  هناخوراد  هدننک :  رازگرب 

نمس کاپ  ییاوقم  هبعج  روج  زیاس  یحارج  لمع  زا  سپ  هنیس  هسفق  هدننک  تیامح  الاک :  مان 
ددع 120 دادعت : 

1401/09/01 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رکذ دراوم  کرادم و  دش  دهاوخن  یگدیسر  تروصنیا  ریغ  رد  ددرگ  یراذگراب  امتح  دیاب  روتکاف  شیپ  دنشاب  هتشاد  هجوت  مرتحم  ناگدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ هعلاطم  امتح  تسویپ  رد  هدش 

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

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

88343605-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیوست هیوست هوحن   هوحن وو   دنرب   دنرب دریگیم - - دریگیم ماجنا   ماجنا یرادیرخ   یرادیرخ ناتسرامیب   ناتسرامیب هیدات   هیدات تروص   تروص ردرد   هنیس ) ) هنیس هسفق   هسفق هدننک   هدننک تیامح   تیامح تروپاس (  (  تروپاس مونرتسا   مونرتسا ناونع : : ناونع
(( یتعیرش یتعیرش )) ددرگ ددرگ صخشم   صخشم

2929
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زیربت نمهب  ناتسرامیب 29   :: 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 17 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5962387 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم هباشم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع رتوک 1200  تیلپ 

دشاب تروپمیا  دم و  یا  یاراد  دیاب  هدننک  نیمات 
دشابیم هدننک  نیمات  هدهعب  لمح  هیارک  لحم و  رد  لیوحت 

1101005896000048 زاین :  هرامش 
زیربت نمهب  ناتسرامیب 29  هدننک :  رازگرب 

هداد هدننک  هضرع  عجرم  اند  نارتسگ  هداد  هدنزاس  عجرم  یرجرسورتکلا  دربراک   255x140 mm زیاس  DNE لدم فرصم  رابکی  یثنخ  هعطق  دورتکلا  الاک :  مان 
اند نارتسگ 

ددع 1200 دادعت : 
1401/09/02 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددع رتوک 1200  تیلپ 

دشاب تروپمیا  دم و  یا  یاراد  دیاب  هدننک  نیمات 
دشابیم هدننک  نیمات  هدهعب  لمح  هیارک  لحم و  رد  لیوحت 

5166617894 یتسپ :  دک  نمهب ،   29 راولب زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33305055-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33309662-041 :: 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

یرجرسورتکلا یرجرسورتکلا دربراک   دربراک   DNEDNE  لدم لدم فرصم   فرصم رابکی   رابکی یثنخ   یثنخ هعطق   هعطق دورتکلا   دورتکلا ناونع : : ناونع 3030

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

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

زا 79 ھحفص 29 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/65ezkuydqgr25?user=73474&ntc=5962387
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5962387?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5962394 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زیاس 5/5 رادفاک  هشارت  هلول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292002668 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
زیاس 5/5 رادفاک  هشارت  هلول  - 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

ددع  200 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

5/55/5 زیاس   زیاس رادفاک   رادفاک هشارت   هشارت هلول   هلول ناونع : : ناونع 3131

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5962396 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زیاس 55 یشرب  یطخ  رلپتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292002669 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
زیاس 55 یشرب  یطخ  رلپتسا  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  100 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

5555 زیاس   زیاس یشرب   یشرب یطخ   یطخ رلپتسا   رلپتسا ناونع : : ناونع 3232

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5962402 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یشرب 100 یطخ  رلپتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292002670 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
یشرب 100 یطخ  رلپتسا  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  50 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

100100 یشرب   یشرب یطخ   یطخ رلپتسا   رلپتسا ناونع : : ناونع 3333

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هاشنامرک تخت ) 107  ) یهاشنامرکدمحمرتکد ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5962405 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  یهاشنامرک  دمحم  ناتسرامیب  زاین  دروم  ددع  کادکره 10  زا  هرامش 6 و 8 و 10 و 12  لایرتکاب  یتنآ  یلوف  دنوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030096000363 زاین :  هرامش 

هاشنامرک تخت  یهاشنامرکدمحمرتکد 107 ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
لایرتکاب یتنآ  یلوف  دنوس  - 

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

1401/09/10 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

37218210-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشاب دشاب یمیم   یهاشنامرک   یهاشنامرک دمحم   دمحم ناتسرامیب   ناتسرامیب زاین   زاین دروم   دروم ددع   ددع   1010 کادکره   کادکره زازا     1212 وو     1010 وو     88 وو     66 هرامش   هرامش لایرتکاب   لایرتکاب یتنآ   یتنآ یلوف   یلوف دنوس   دنوس ناونع : : ناونع 3434

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5962408 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( راد کتشلاب   ) رفص زیاس  یشوهیب  کسام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292002675 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
( راد کتشلاب   ) رفص زیاس  یشوهیب  کسام  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  3,000 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( راد راد کتشلاب   کتشلاب  ) ) رفص رفص زیاس   زیاس یشوهیب   یشوهیب کسام   کسام ناونع : : ناونع 3535

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5962413 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمکش 4418 روشاگیل  سیپدنه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292002677 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
یمکش 4418 روشاگیل  سیپدنه  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  10 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

44184418 یمکش   یمکش روشاگیل   روشاگیل سیپدنه   سیپدنه ناونع : : ناونع 3636

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

یوضر 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   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5962425 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسل  قبط  یکشزپ  مزاول  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090481000199 زاین :  هرامش 

فاوخ ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
عجرم نیچ  هدنزاس  روشک  . WUJIANG MEDICAL EQUIOPMENT Co.Ltd هدنزاس عجرم   ktj-20 لدم یشوگ  هارمه  هب  یا  هبرقع  جنس  راشف  تس  الاک :  مان 

نایناریا بط  نیون  هدننک  هضرع 
تس 18 دادعت : 

1401/09/01 زاین :  خیرات 
فاوخ رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مالقا یمامت  اقیقد   - دشابیم هاگشناد  لاور  قبط  یتخادرپ  - هدنشورف اب  هیارک  هنیزه   - فاوخ تشادهب  زکرم  رابنا  لیوحت   - دشابیم هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یراذگ  تمیق 

9561747671 یتسپ :  دک  فاوخ ،  نامرد  تشادهب و  هکبش  رصعیلو -  راولب  ملعم -  نادیم  فاوخ ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

54222131-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54222130-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یشوگ یشوگ هارمه   هارمه هبهب   یایا   هبرقع   هبرقع جنس   جنس راشف   راشف تستس   یکشزپ   - - یکشزپ مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3737

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

یوضر 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   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5962427 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یکشزپ  مزاول  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090481000198 زاین :  هرامش 

فاوخ ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   HICO یتراجت مان  یددع  هبعج 1  یدنب  هتسب  عون  گرزب  زیاس   GC8022-A01 لدم یس  یو  یپ  سنج  ینیب  نژیسکا  لوناک  کسام  الاک :  مان 

یفیس اضر 
هبعج 3 دادعت : 

1401/09/01 زاین :  خیرات 
فاوخ رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تمیق مالقا  یمامت  اقیقد  -- هاگشناد لاور  قبط  یتخادرپ   - هدنشورف اب  هیارک  هنیزه   - فاوخ تشادهب  زکرم  رابنا  لیوحت   - دشابیم هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یرازگ 

9561747671 یتسپ :  دک  فاوخ ،  نامرد  تشادهب و  هکبش  رصعیلو -  راولب  ملعم -  نادیم  فاوخ ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

54222131-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54222130-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یسیس یویو   یپیپ   سنج   سنج ینیب   ینیب نژیسکا   نژیسکا لوناک   لوناک کسام   کسام یکشزپ - - یکشزپ مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3838

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

یوضر 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   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5962428 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یکشزپ  مزاول  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090481000197 زاین :  هرامش 

فاوخ ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
تمالس بط  ایدرب  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   BRs-300 لدم جنسدق  هارمه  هب  یکشزپ  لاسگرزب  لاتیجید  یوزارت  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/09/01 زاین :  خیرات 

فاوخ رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تمیق مالقا  یمامت  اقیقد   - هاگشناد لاور  قبط  یتخادرپ   - هدنشورف اب  هیارک  هنیزه   - فاوخ تشادهب  زکرم  رابنا  لیوحت   - دشابیم هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یرازگ 

9561747671 یتسپ :  دک  فاوخ ،  نامرد  تشادهب و  هکبش  رصعیلو -  راولب  ملعم -  نادیم  فاوخ ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

54222131-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54222130-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپ یکشزپ لاسگرزب   لاسگرزب لاتیجید   لاتیجید یوزارت   یوزارت یکشزپ - - یکشزپ مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3939

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

یوضر 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   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5962435 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یکشزپ  مزاول  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090481000193 زاین :  هرامش 

فاوخ ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
تمالس بط  ایدرب  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   BRs-300 لدم جنسدق  هارمه  هب  یکشزپ  لاسگرزب  لاتیجید  یوزارت  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/09/01 زاین :  خیرات 

فاوخ رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تمیق تسیل  قبط  اقیقد   - هاگشناد لاور  قبط  یتخادرپ   - هدنشورف اب  هیارک  هنیزه   - فاوخ تشادهب  زکرم  رابنا  لیوحت  دشابیم -  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یراذگ 

9561747671 یتسپ :  دک  فاوخ ،  نامرد  تشادهب و  هکبش  رصعیلو -  راولب  ملعم -  نادیم  فاوخ ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

54222131-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54222130-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جنسدق جنسدق هارمه   هارمه هبهب   یکشزپ   یکشزپ لاسگرزب   لاسگرزب لاتیجید   لاتیجید یوزارت   یوزارت یکشزپ -  -  یکشزپ مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4040

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

یوضر 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   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5962436 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یکشزپ  مزاول  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090481000191 زاین :  هرامش 

فاوخ ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   HICO یتراجت مان  یددع  هبعج 1  یدنب  هتسب  عون  گرزب  زیاس   GC8022-A01 لدم یس  یو  یپ  سنج  ینیب  نژیسکا  لوناک  کسام  الاک :  مان 

یفیس اضر 
هبعج 4 دادعت : 

1401/09/01 زاین :  خیرات 
فاوخ رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تمیق تسیل  قبط  اقیقد   - هاگشناد لاور  قبط  یتخادرپ   - هدنشورف اب  هیارک  هنیزه   - فاوخ تشادهب  زکرم  رابنا  لیوحت  دشابیم -  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یراذگ 

9561747671 یتسپ :  دک  فاوخ ،  نامرد  تشادهب و  هکبش  رصعیلو -  راولب  ملعم -  نادیم  فاوخ ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

54222131-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54222130-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یسیس یویو   یپیپ   سنج   سنج ینیب   ینیب نژیسکا   نژیسکا لوناک   لوناک کسام   کسام یکشزپ -  -  یکشزپ مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4141

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5962437 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاک رفص  نولیان  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292002672 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
تاک رفص  نولیان  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  4,000 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاک تاک رفص   رفص نولیان   نولیان ناونع : : ناونع 4242
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ع)  ) اضر ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5962438 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع هنارتخد 2000  لافطا  راردا  هسیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع هنارسپ 2000  لافطا  راردا  هسیک 
1201030292002671 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
ددع هنارتخد 2000  لافطا  راردا  هسیک  - 

ددع هنارسپ 2000  لافطا  راردا  هسیک 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

ددع  4,000 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنارسپ هنارسپ لافطا   لافطا راردا   راردا هسیک   هسیک هنارتخد   هنارتخد لافطا   لافطا راردا   راردا هسیک   هسیک ناونع : : ناونع 4343
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هاگشناد هب  هتسباو  فاوخ  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
دهشم یکشزپ  مولع 

یوضر 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   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5962440 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یکشزپ  مزاول  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090481000192 زاین :  هرامش 

فاوخ ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
عجرم نیچ  هدنزاس  روشک  . WUJIANG MEDICAL EQUIOPMENT Co.Ltd هدنزاس عجرم   ktj-20 لدم یشوگ  هارمه  هب  یا  هبرقع  جنس  راشف  تس  الاک :  مان 

نایناریا بط  نیون  هدننک  هضرع 
تس 13 دادعت : 

1401/09/01 زاین :  خیرات 
فاوخ رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تمیق تسیل  قبط  اقیقد   - هاگشناد لاور  قبط  یتخادرپ   - هدنشورف اب  هیارک  هنیزه   - فاوخ تشادهب  زکرم  رابنا  لیوحت  دشابیم -  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یراذگ 

9561747671 یتسپ :  دک  فاوخ ،  نامرد  تشادهب و  هکبش  رصعیلو -  راولب  ملعم -  نادیم  فاوخ ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

54222131-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54222130-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5962443 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ صخشم  روتکاف  شیپ  رد  هیوست  هوحن  دنرب و   - یزار ناتسرامیب  کالرئول -  یس  یس  گنرس 3 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030577000272 زاین :  هرامش 

نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یناتسرامیب  یاه  هناخوراد  هدننک :  رازگرب 
دیرو یکشزپ  دیلوت  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم  دیرو  یتراجت  مان  یددع  کپ 1  رتسیلب  هتسب   cc 3 یدلجریز قیرزت  هکت  هس  کالرئول  فرصمرابکی  گنرس  الاک :  مان 

ددع 3900 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

88343605-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یشوگ یشوگ هارمه   هارمه هبهب   یایا   هبرقع   هبرقع جنس   جنس راشف   راشف تستس   یکشزپ -  -  یکشزپ مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4444

کالرئول کالرئول یسیس   یسیس   گنرس  33 گنرس ناونع : : ناونع 4545
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داژن یفابل  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5962444 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 100  ییالط  پیلکومه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لخاد دیلوت  یالاک  تیولا  / هباشم دک  / ددرگ هعلاطم  تاحیضوت 

1101050259000945 زاین :  هرامش 
نارهت داژن  یفابلدیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

روشک . HANGZHOU KANGJI MEDICAL INSTRUMENT Co هدنزاس عجرم   KJ یتراجت مان   101Y-621 لدم  XL زیاس یکشزپ  کالومه  سپیلک  الاک :  مان 
بط نایلاچ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس 

ددع 100 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنومن هئارا  ،IMED رد الاک  تکرش و  مان  ندوبو   IRC دک یاراد  ، ههام هیوست 2  هدنشورف و  هدهع  هب  لمح  هیارک  ناتسرامیب و  رابنا  برد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنرب هب  مالعا  زا  سپ  الاک 

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

23602040-021  ، 23601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23602306-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دابآ مرخ  هرامش 3  ینامرد  زکرم   :: 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 16 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5962457 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییالط ییالط پیلکومه   پیلکومه ناونع : : ناونع 4646

.دنشاب .دنشاب رادروخرب   رادروخرب ییالاب   ییالاب یاضقنا   یاضقنا خیرات   خیرات زازا   دیاب   دیاب نمضرد   نمضرد  .  . ircirc دکاب   دکاب یمسر   یمسر روتکافو   روتکافو دمدم   یآیآ   یارادو   یارادو یناریا   یناریا مالقا   مالقا همه   همه ناونع : : ناونع 4747
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.دنشاب رادروخرب  ییالاب  یاضقنا  خیرات  زا  دیاب  نمضرد   . irc دکاب یمسر  روتکافو  دم  یآ  یارادو  یناریا  مالقا  همه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050069000017 زاین :  هرامش 

دابآ مرخ  هرامش 3  ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
تمالس یکشزپ  تازیهجت  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یددع  یکیتسالپ 20  هتسب  هداس  لدم  زیاس  یرف  زیاس  دناب  ناپسا  یناتسرامیب  لور  هفحلم  الاک :  مان 

نامرک ناماس  رتسگ  تمالس  یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم  نامرک  ناماس  رتسگ 
هتسب 50 دادعت : 

1401/09/02 زاین :  خیرات 
نایسراپ بط  ناسحا  هدننک  هضرع  عجرم  یلماش  یتراجت  مان   kg 0/5 ینوفلس تکاپ   10x10 cm داعبا هرمن 20  خن  اب  راهچ ال  یکشزپنادند  نامسناپ  زاگ  الاک :  مان 

نایسراپ بط  ناسحا  هدنزاس  عجرم 
تکاپ 40 دادعت : 

1401/09/02 زاین :  خیرات 
ناسارخ هدیکرا  لگ  یتشادهب  یکشزپ و  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   g 100 یکیتسالپ هتسب  لیفوردیه  هبنپ  الاک :  مان 

هتسب 100 دادعت : 
1401/09/02 زاین :  خیرات 

یبط زاگ  دناب و  یتراجت  مان  یمرگولیک  ینوفلس  هتسب  هداس  لدم   5x5 cm زیاس هبنپ  دصرد  سنج 100  خن 20  هرمن  هیال  لیرتسا 16  ریغ  یکشزپنادند  زاگ  الاک :  مان 
دبراب بط  نیمث  هدننک  هضرع  عجرم  شواز 

مرگولیک 40 دادعت : 
1401/09/02 زاین :  خیرات 

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6819789691 یتسپ :  دک  دابآ ،  مرخ  یرتسگداد  یوربور  جح -  راولب  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33243329-066  ، 33232238-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33232238-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5962464 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کسام 2/5 لایژنرال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092100000856 زاین :  هرامش 

تثعب یصصخت  قوف  یصصخت و  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نارهت زادرپ  نازار  هدننک  هضرع  عجرم   MEDICAL EXPAND یتراجت مان  یددع  نتراک 10  زیاس 2/5  یشوهیب  دربراک  ینوکیلیس  کسام  لایژنرال  الاک :  مان 

نتراک 500 دادعت : 
1401/09/03 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

32640050-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ریالم یضرغ  رتکد  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5962472 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

/ یمرگ .هزور 120  تخادرپ.تسا 45  هباشم  دک  ناریا.دشاب  هتشاد  گرب  هتسب 250  ره  یکسورع   / A4 زیاس ذغاک  هتسب   140 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050160000233 زاین :  هرامش 

ریالم یضرغ  رتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ایرآ ذغاک  ملیف و  عیانص  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   SAKURA یتراجت مان  یلور  هتسب   175x127 mm هسالگ یساکع  ذغاک  الاک :  مان 

لور 140 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

ریالم رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  ناتسرامیب  لحم  رد  لیوحت  لاسرا و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6571864885 یتسپ :  دک  یضرغ ،  رتکد  ناتسرامیب  توبن  راولب  ریالم ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33346660-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33346660-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

2/52/5 کسام   کسام لایژنرال   لایژنرال ناونع : : ناونع 4848

A4A4  زیاس زیاس ذغاک   ذغاک هتسب   هتسب   140140 ناونع : : ناونع 4949
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شخب ضایف  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5962478 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکاف شیپ  - دنشاب وگخساپ  ینارهت  ناگدننک  نیمات  طقف   - تسا هباشم  دک  ناریا  - ددع 4 راهچ  - یپوکساراپال روشاگیل  هتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش همیمض  irc دک جرداب 

1101091684000879 زاین :  هرامش 
نارهت شخب  ضایف  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نیون حارج  نارهت  هدننک  هضرع  عجرم   COVIDIEN هدنزاس عجرم   FT950 دک روشاگیل  هاگتسد  یلارت  ولج  هعطق  لنپ  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/09/05 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

وگخساپ ینارهت  ناگدننک  نیمات  طقف   - تسا ههام  تخادرپ 2  - تسا هدنشورفاب  لمح  - دشاب هتشاد  irc دک - دشاب دیاب  imrd تیاس رد  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
64005649- دوش همیمض  irc دک جرداب  روتکاف  شیپ  - دنشاب

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

64005649-021  ، 64005650-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66250743-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتکاف روتکاف شیپ   شیپ -- دنشاب دنشاب وگخساپ   وگخساپ ینارهت   ینارهت ناگدننک   ناگدننک نیمات   نیمات طقف   طقف  - - تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا -- ددع ددع 44 راهچ راهچ  - - یپوکساراپال یپوکساراپال روشاگیل   روشاگیل هتسد   هتسد ناونع : : ناونع
دوش دوش همیمض   همیمض ircirc دکدک جرداب   جرداب
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شخب ضایف  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5962481 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جرداب روتکاف  شیپ  - دنشاب وگخساپ  ینارهت  ناگدننک  نیمات  طقف   - تسا هباشم  دک  ناریا  - ددع جنپ 5  - هزول روشاگیل  هتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
- دوش همیمض  irc دک

1101091684000880 زاین :  هرامش 
نارهت شخب  ضایف  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نیون حارج  نارهت  هدننک  هضرع  عجرم   COVIDIEN هدنزاس عجرم   FT990 دک  Force Triad روشاگیل هاگتسد  یلارت  هعطق  وشک  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/09/05 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

وگخساپ ینارهت  ناگدننک  نیما  طقف   - تسا ههام  تخادرپ 2  - تسا هدنشورفاب  لمح  - شداب هتشاد  irc دک - دشاب دیاب  imed تیاس رد  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
64005649- دوش همیمض  irc دک جرداب  روتکاف  شیپ  - دنشاب

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

64005649-021  ، 64005650-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66250743-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جرداب جرداب روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ -- دنشاب دنشاب وگخساپ   وگخساپ ینارهت   ینارهت ناگدننک   ناگدننک نیمات   نیمات طقف   طقف  - - تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا -- ددع ددع 55 جنپ   جنپ  - - هزول هزول روشاگیل   روشاگیل هتسد   هتسد ناونع : : ناونع
-- دوش دوش همیمض   همیمض ircirc دکدک

5151
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زیربت نمهب  ناتسرامیب 29   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5962493 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم هباشم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدننک  ینوفعدض  لولحم  ددع   120

HI تپسایاس یرتیل   1
1101005896000046 زاین :  هرامش 

زیربت نمهب  ناتسرامیب 29  هدننک :  رازگرب 
HI تپسایاس یتراجت  مان   Lit 1 ینلیتا یلپ  یرطب  یکشزپنادند  یکشزپ و  رازبا  دربراک  ییاتراهچ  یاه  موینومآ  هیاپ  هدننک  ینوفع  دض  لولحم  الاک :  مان 

یرطب 120 دادعت : 
1401/09/03 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدننک  ینوفعدض  لولحم  ددع   120

 HI تپسایاس یرتیل   1
دشاب تروپمیا  دم و  یا  یاراد  دیاب  هدننک  نیمات 

دشابیم هدننک  نیمات  هدهعب  لمح  هیارک  لحم و  رد  لیوحت 

5166617894 یتسپ :  دک  نمهب ،   29 راولب زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33305055-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33309662-041 :: 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

HIHI تپسایاس   تپسایاس یرتیل   یرتیل   11 هدننک   هدننک ینوفعدض   ینوفعدض لولحم   لولحم ددع   ددع   12 0120 دشابیم   دشابیم هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا ناونع : : ناونع 5252
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سودرف نامرد  تشادهب و  هکبش   :: 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 10 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5962495 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناریا دنرب  نسکاو  یرادهگن  رزیرف  لاچخی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092155000051 زاین :  هرامش 

سودرف نامردو  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
اسآ ریاح  هدننک  هضرع  عجرم  وود  یتراجت  مان  ناریا  هدنزاس  روشک   DES-2915GW لدم قارب  دیفس  دیاس  یاب  دیاس  رزیرف  لاچخی  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/09/16 زاین :  خیرات 

سودرف رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هاگتسد سکعو  گولاتاک  یرازگراب  نینچمهو  روتکاف  شیپ  هئارا  ای  تسویپ  لیاف  لیمکت  /09155665208 سامت هرامش  / هباشم IRC :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
/ هدننک نیمات  هدهعرب  لمح  هنیزه  / ددرگ رکذ  ازجم  تروصب  هدوزفا  شزرا  نتشاد  تروصرد  / یمازلا

9771766559 یتسپ :  دک  رهشمرخ ،  سودرف ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32723326-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32723326-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قارب قارب دیفس   دیفس دیاس   دیاس یاب   یاب دیاس   دیاس رزیرف   رزیرف لاچخی   لاچخی  - - نسکاو نسکاو یرادهگن   یرادهگن رزیرف   رزیرف لاچخی   لاچخی ناونع : : ناونع 5353

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یرذآ ینادرم  ارهز  ناکدوک  ینامرد  یشهوژپ و  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5962497 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یدازون لاسگرزب و  لاتیجید  یوزارت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095295000499 زاین :  هرامش 

یرذآ ینادرم  ارهز  ناکدوک  ینامرد  یشهوژپ و  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
تمالس بط  ایدرب  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   BRs-300 لدم جنسدق  هارمه  هب  یکشزپ  لاسگرزب  لاتیجید  یوزارت  الاک :  مان 

هاگتسد 9 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

تمالس بط  ایدرب  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   BR500 لدم جنسدق  دقاف  یکشزپ  لافطا  لاتیجید  نیزوت  وزارت  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/09/05 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5147915833 یتسپ :  دک  قنرز ،  هداج  یادتبا  - نارواخ کرهش  زیربت - زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31594959-041  ، 31595050-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31595050-041 :: 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

یدازون یدازون وو   لاسگرزب   لاسگرزب لاتیجید   لاتیجید یوزارت   یوزارت ناونع : : ناونع 5454

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یناتسرامیب  یاه  هناخوراد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5962502 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیتگیپ 10*10 لبد  یرایلیب  یکیتسالپ  تنتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتعیرش ب-

1201030577000282 زاین :  هرامش 
نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یناتسرامیب  یاه  هناخوراد  هدننک :  رازگرب 

تناس هد  چنرف   10 - 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

ددع  10 دادعت : 
1401/09/03 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

88343605-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتعیرش یتعیرش -- بب   1010 ** 1010 لیتگیپ   لیتگیپ لبد   لبد یرایلیب   یرایلیب یکیتسالپ   یکیتسالپ تنتسا   تنتسا ناونع : : ناونع 5555

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یرذآ ینادرم  ارهز  ناکدوک  ینامرد  یشهوژپ و  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5962505 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نژیسکا روتپادآ  اب  رتمولف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095295000500 زاین :  هرامش 

یرذآ ینادرم  ارهز  ناکدوک  ینامرد  یشهوژپ و  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
انام شیوپ  زیهجت  حارط  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   TECHNOLOGIE MEDICALE یتراجت مان   RTM3 لدم نژیسکا  رتمولف  الاک :  مان 

ددع 130 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5147915833 یتسپ :  دک  قنرز ،  هداج  یادتبا  - نارواخ کرهش  زیربت - زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31594959-041  ، 31595050-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31595050-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5962508 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیتگیپ 8*10 لبد  یرایلیب  یکیتسالپ  تنتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030577000283 زاین :  هرامش 

نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یناتسرامیب  یاه  هناخوراد  هدننک :  رازگرب 
تناس چنرف 8  10 - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  10 دادعت : 

1401/09/02 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

88343605-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نژیسکا نژیسکا روتپادآ   روتپادآ اباب   رتمولف   رتمولف ناونع : : ناونع 5656

1010 ** 88 لیتگیپ   لیتگیپ لبد   لبد یرایلیب   یرایلیب یکیتسالپ   یکیتسالپ تنتسا   تنتسا ناونع : : ناونع 5757

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5962546 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمشچ یوقاچ 3.2 م م  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292002673 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
یمشچ یوقاچ 3.2 م م  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  200 دادعت : 

1401/09/01 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمشچ یمشچ 3.23.2  مم  مم   یوقاچ   یوقاچ ناونع : : ناونع 5858

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5962547 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینیب راوپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292002667 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
ینیب راوپ  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  100 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینیب ینیب راوپ   راوپ 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 79 ھحفص 55 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/wp96ytksgdkjs?user=73474&ntc=5962547
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5962547?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5962548 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

7F-45 Epsylar لارومف تیش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
انیس ب-

1201030577000286 زاین :  هرامش 
نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یناتسرامیب  یاه  هناخوراد  هدننک :  رازگرب 

سارک لدم  - 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

ددع  20 دادعت : 
1401/09/02 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

88343605-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

77F-45 EpsylarF-45 Epsylar  لارومف لارومف تیش   تیش ناونع : : ناونع 6060
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نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یناتسرامیب  یاه  هناخوراد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5962552 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

7F-45 Epsylar لارومف تیش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
انیس ب-

1201030577000285 زاین :  هرامش 
نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یناتسرامیب  یاه  هناخوراد  هدننک :  رازگرب 

سارک لدم  - 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

ددع  20 دادعت : 
1401/09/03 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

88343605-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

77F-45 EpsylarF-45 Epsylar  لارومف لارومف تیش   تیش ناونع : : ناونع 6161

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یناتسرامیب  یاه  هناخوراد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5962553 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یپوکسودنآ یشخرچ  زاتسومه  پیلک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030577000284 زاین :  هرامش 

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

ددع  50 دادعت : 
1401/09/03 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

88343605-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

باکت ءادهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5962564 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

09148245007- دسرب ینف  سانشراک  دات  هب  الاک  - دشاب دمیآ  وضع  هدننک  نیمات  ههام - تخادرپ 2 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093775000377 زاین :  هرامش 

باکت ادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یزورون ایرکز  هدننک  هضرع  عجرم   ZINSER یتراجت مان   Regulator لدم یکشزپ  نژیسکا  رتمونام  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

باکت رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09148245007- دسرب ینف  سانشراک  دات  هب  الاک  - دشاب دمیآ  وضع  هدننک  نیمات  ههام - تخادرپ 2  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

45530015-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یپوکسودنآ یپوکسودنآ یشخرچ   یشخرچ زاتسومه   زاتسومه پیلک   پیلک ناونع : : ناونع 6262

یکشزپ یکشزپ نژیسکا   نژیسکا رتمونام   رتمونام ناونع : : ناونع 6363

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاریش یکشزپنادند  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 14 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5962567 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Ao کرام 022 رادکوه mbt یسیک یزلف 50  تکارب  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201091041000033 زاین :  هرامش 

زاریش ناتسا  یکشزپنادند  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
Ao کرام 022 رادکوه mbt یسیک یزلف 50  تکارب  دیرخ  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
هتسب  5 دادعت : 

1401/09/08 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یداهنشیپ دک  ناریا  تسویپ  روتکاف  شیپ  نمض  رد  ودنهد  تمیق  مه  هباشم  یاهکرام  ههام و  تخادرپ 3  نامز  لقادح  دقنریغ و  تروصب  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ

7195615878 یتسپ :  دک  رهم ،  راولب  شبن  تشدرصق  نابایخ  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36280802-071  ، 36263192-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36280802-071 :: 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

AoAo  کرام کرام 022022 رادکوه رادکوه mbtmbt  یسیک یسیک   5050 یزلف   یزلف تکارب   تکارب دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6464

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5962570 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جرداب روتکاف  شیپ  - دنشاب وگخساپ  ینارهت  ناگدننک  نیمات  طقف   - تسا هباشم  دک  ناریا  - ددع جنپ 5  - دیئوریت روشاگیل  هتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
- دوش همیمض  irc دک

1101091684000882 زاین :  هرامش 
نارهت شخب  ضایف  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نیون حارج  نارهت  هدننک  هضرع  عجرم   COVIDIEN هدنزاس عجرم   FT990 دک  Force Triad روشاگیل هاگتسد  یلارت  هعطق  وشک  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

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

وگخساپ ینارهت  ناگدننک  نیمات  طقف   - تسا ههام  تخادرپ 2  - تسا هدنشورفاب  لمح  - دشاب هتشاد  irc دک - دشاب دیاب  imed تیاس رد  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
64005649- دوش همیمض  irc دک جرداب  روتکاف  یپ  - دنشاب

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

64005649-021  ، 64005650-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66250743-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دیئوریت دیئوریت روشاگیل   روشاگیل هتسد   هتسد ناونع : : ناونع 6565
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شخب ضایف  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5962571 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جرداب روتکاف  شیپ  - دنشاب وگخساپ  ینارهت  ناگدننک  نیمات  طقف   - تسا هباشم  دک  ناریا  - ددع جنپ 5 یمکش  روشاگیل  هتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
64005649- دوش همیمض  irc دک

1101091684000881 زاین :  هرامش 
نارهت شخب  ضایف  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نیون حارج  نارهت  هدننک  هضرع  عجرم   COVIDIEN هدنزاس عجرم   FT990 دک  Force Triad روشاگیل هاگتسد  یلارت  هعطق  وشک  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/09/05 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

وگخساپ ینارهت  ناگدننک  نیمات  طقف   - تسا ههام  تخادرپ 2  - تسا هدنشورفاب  لمح  - دشاب هتشاد  irc دک - دشاب دیاب  imed تیاس رد  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
64005649- دوش همیمض  irc دک جرداب  روتکاف  شیپ  - دنشاب

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

64005649-021  ، 64005650-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66250743-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

درالم تمالس  یادهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5962581 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  تسیل و  قبط.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101098718000021 زاین :  هرامش 

درالم تمالس  یادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یسدنهم هدننک  هضرع  عجرم   BIEN AIR SURGERY SA یتراجت مان  یددع  نتراک 1   Handpiece 12.5 cm لدم باصعا  زغم و  یحارج  سیپدنه  الاک :  مان 

بط ایاپ  نیپساک  یکشزپ 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/03 زاین :  خیرات 
درالم رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3169135536 یتسپ :  دک  یناجنسفر ،  یمشاه  هللا  تیآ  راولب  درالم  درالم ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

65489577-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

65489498-021 :: 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

یمکش یمکش روشاگیل   روشاگیل هتسد   هتسد ناونع : : ناونع 6666

باصعا باصعا وو   زغم   زغم یحارج   یحارج سیپدنه   سیپدنه ناونع : : ناونع 6767
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ناسارخ ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یلامش

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5962619 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنس لیمکت  زا  دعب  یدقن  تخادرپ  / هدنشورف اب  ناتسرامیب  ات  لمح  هنیزه  / تسویپرد تساوخرد   / هباشم دکناریا  / نهآ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
/ یرادباسح

1101000257002785 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

ییالم دادقح  هدننک  هضرع  عجرم  یمرگولیک  یدنب  هتسب  دقاف   m 6 لوط  mm 10 تماخض هدش  درون  مرگ  یدالوف  یشبن  الاک :  مان 
مرگولیک 1 دادعت : 

1401/09/03 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنس لیمکت  زا  دعب  یدقن  تخادرپ  / هدنشورف اب  ناتسرامیب  ات  لمح  هنیزه  / تسویپرد تساوخرد   / هباشم دکناریا  / نهآ  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
05831514002/ یرادباسح

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

31514002-058  ، 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

دنس دنس لیمکت   لیمکت زازا   دعب   دعب یدقن   یدقن تخادرپ   تخادرپ // هدنشورف هدنشورف اباب   ناتسرامیب   ناتسرامیب اتات   لمح   لمح هنیزه   هنیزه // تسویپرد تسویپرد تساوخرد   تساوخرد  / / هباشم هباشم دکناریا   دکناریا // نهآ نهآ ناونع : : ناونع
// یرادباسح یرادباسح

6868
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رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5962626 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یس نیماتیو  لوپمآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تسیل  قبط 

1201000383000688 زاین :  هرامش 
رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

یس نیماتیو  لوپمآ  - 
تسویپ تسیل  قبط 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  4,500 دادعت : 

1401/09/02 زاین :  خیرات 
رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب رتشیب  تاعالطا  یارب  / دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  الاک  لمح  هنیزه  / ناتسرامیب تسایر  دأت  رابتعا و  نیمأت  تروص  رد  ههام  تخادرپ 6 زاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرفب لصاح  سامت  هرامش 09173712567 

7514633341 یتسپ :  دک  رهشوب ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  ملعم  نابایخ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33455410-077  ، 33323123-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33323123-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط یسیس   نیماتیو   نیماتیو لوپمآ   لوپمآ ناونع : : ناونع 6969
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دابآزوریف ناتسرهش  جع )  ) مئاق ترضح  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5962627 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  تاصخشم   . ههام تخادرپ 1  نامز  تدم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090815000054 زاین :  هرامش 

دیدج دابازوریف  جع   مئاق   ترضح  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هتفرشیپ یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   GE MEDICAL SYSTEMS CO LTD یتراجت مان   LOGIQ e لدم یکشزپ  یفارگونوس  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

دابآ زوریف  رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  قبط  تاصخشم   . ههام تخادرپ 1  نامز  تدم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7471841313 یتسپ :  دک  ینیگچ ،  دیهش  راولوب  یاهتنا  دابآ ،  زوریف  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38727091-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38723011-071 :: 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

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط تاصخشم   تاصخشم  . . ههام ههام   11 تخادرپ   تخادرپ نامز   نامز تدم   تدم ناونع : : ناونع 7070
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تکرش ناریا  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  شیالاپ و  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادابا تفن  شیالاپ 

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5962628 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روهظ لولحم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092179001171 زاین :  هرامش 

نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ادرف بط  اناید  هدننک  هضرع  عجرم   FOMADENT SET یتراجت مان   ml 250 یکیتسالپ یطوق  یکشزپنادند  ملیف  توبث  روهظ و  لولحم  الاک :  مان 

یطوق 40 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

بط کت  ناود  هدننک  هضرع  عجرم   HENRY SCHEIN یتراجت مان   Lit 3 یرطب دک 4581-102  یکشزپنادند  ملیف  توبث  روهظ و  لولحم  الاک :  مان 
یرطب 40 دادعت : 

1401/09/10 زاین :  خیرات 
نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نفلت.دشاب 53183711 یم  یمازلا  یلام  ینف و  داهنشیپ  نداد  .دشاب  یم  تسویپ  اضاقت  لصا.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6316578954 یتسپ :  دک  یتسپ 555 ،  قودنص  دور  دنورا  هیشاح ی  نادابآ  هاگشیالاپ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53226172-061  ، 53228080-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53228050-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روهظ روهظ لولحم   لولحم ناونع : : ناونع 7171
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ماج تبرت  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5962631 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

B.p.I یچگ دناب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091219000100 زاین :  هرامش 

ماج تبرت  ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
B.P.I انولس یتراجت  مان  یتفج  ینوفلس 1  هتسب   10x250 cm زیاس یدپوترا  فرصمرابکی  یچگ  دناب  الاک :  مان 

هتسب 1440 دادعت : 
1401/09/02 زاین :  خیرات 

B.P.I دنابولس یتراجت  مان  یتفج  ینوفلس 1  هتسب   15x250 cm زیاس یدپوترا  فرصمرابکی  یچگ  دناب  الاک :  مان 
هتسب 960 دادعت : 

1401/09/02 زاین :  خیرات 
ماج تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هیارا روتکاف  شیپ  امتح   . تسین لوبق  اه  دنرب  ریاس  زا  ندب  روتکاف  شیپ  یا  یپ  یب  دنرب  طقف  ناراکمه   . رابنا هب  لیوحت  نامز  زا  ههام  هس  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ددرگن روتکاف  ددع  دشابیم  تفج  ساسا  رب  شرامش  دحاو   . دشابیم هدنشورف  هدهع  رب  الاک  لاسرا  هنیزه   . ددرگ

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

52522113-051  ، 52544228-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52522791-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5962648 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

B.p.IB.p.I یچگ   یچگ دناب   دناب ناونع : : ناونع 7272

زیلاید زیلاید یفرصم   یفرصم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7373
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زیلاید یفرصم  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092486000214 زاین :  هرامش 

رهشناریا ایبنالا  متاخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
دمراف یکشزپ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  دمراف  یکشزپ  عیانص  هدنزاس  عجرم   g 650 هسیک دصرد  زد 100 یردوپ   RenaBag زیلاید تانبرکیب  میدس  الاک :  مان 

هسیک 48 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

دمراف یکشزپ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  دمراف  یکشزپ  عیانص  هدنزاس  عجرم   Lit 5 یکیتسالپ نلاگ   II یدیسا زیلایدومه  لولحم  الاک :  مان 
نلاگ 1080 دادعت : 

1401/09/10 زاین :  خیرات 
سیس کت  یدم  هدننک  هضرع  عجرم  سیس  کت  یدم  یتراجت  مان  یددع  رتسیلب 1   PS16-LF سکالف ول  نافلوس  یلپ  زیلاید  رتلیف  الاک :  مان 

ددع 144 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

سیس کت  یدم  هدننک  هضرع  عجرم  سیس  کت  یدم  یتراجت  مان  یددع  رتسیلب 1   PS160-HF سکالف یاه  نافلوس  یلپ  زیلاید  رتلیف  الاک :  مان 
ددع 384 دادعت : 

1401/09/10 زاین :  خیرات 
یدم هدننک  هضرع  عجرم   LF SYNTHETIC FILTER یتراجت مان  یددع  نتراک 24   PS1.30 LF دک سکالف  ول  نافلوس  یلپ  کتیتنیس  ربیاف  زیلاید  رتلیف  الاک :  مان 

سیس کت 
نتراک 144 دادعت : 

1401/09/10 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم   LF SYNTHETIC FILTER یتراجت مان  یددع  نتراک 24   PES1.80LF دک سکالف  ول  نافلوس  رتا  یلپ  کتیتنیس  ربیاف  زیلاید  رتلیف  الاک :  مان 

سیس کت  یدم 
نتراک 48 دادعت : 

1401/09/10 زاین :  خیرات 
یدم هدننک  هضرع  عجرم   LF SYNTHETIC FILTER یتراجت مان  یددع  نتراک 24   PS1.00LF دک سکالف  ول  نافلوس  یلپ  کتیتنیس  ربیاف  زیلاید  رتلیف  الاک :  مان 

سیس کت 
نتراک 384 دادعت : 

1401/09/10 زاین :  خیرات 
دمراف یکشزپ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  دمراف  یکشزپ  عیانص  هدنزاس  عجرم   6/5x9/8 mm زیاس زیلاید  هاگتسد   set Universal blood line هلول الاک :  مان 

ددع 1406 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

دمراف یکشزپ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  دمراف  یکشزپ  عیانص  هدنزاس  عجرم  یددع  رتسیلب 2   g 16 ظفاحم یاراد  الوتسیف  نزوس  الاک :  مان 
ددع 180 دادعت : 

1401/09/10 زاین :  خیرات 
رهشناریا رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

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

زا 79 ھحفص 67 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/mwdwewb8yrt45?user=73474&ntc=5962648
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5962648?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


هواس ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: 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 09 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5962651 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

الاک لماک  تاصخشم  اب  روتکاف  شیپ   * هزور تخادرپ 40  * هباشم دک  ناریا   * نیریز پمر  هارمه  هب  سنالوبما  یقالچاپ  دراکنارب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ تسویپ 

1101000386000121 زاین :  هرامش 
هواس ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

هزاس نکش  هم  یتعنص  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم   MEDICOM یتراجت مان   Compact لدم سنالوبمآ  صوصخم  یموینیمولآ  راکنارب  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/09/03 زاین :  خیرات 
هواس رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یناریا سنج  لوا  تیولوا   * دشاب یم  تسویپ  لیاف  رد  تاصخشم   * :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3919676651 یتسپ :  دک  داتس ،  کی  هرامش  نامتخاس  یروهمج  هابایخ  ردام  نادیم  هواس   هواس ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

48501121-086  ، 42224414-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42223488-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناتسا  رد  دیشروخ  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   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5962663 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیلا سومورپ  ییوراد  یرنورک  تنتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092291000537 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رد  دیشروخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
BOSTON SCIENTIFIC یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   3x38 mm زیاس  H7493941238300 دک تیلا  سومورپ  ییوراد  یرنورک  تنتسا  الاک :  مان 

دبا نامرد  تشادهب و  نارگ  هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 200 دادعت : 

1401/09/03 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8145831451 یتسپ :  دک  یرادناتسا ،  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32222127-031  ، 32238155-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32238155-031 :: 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

الاک الاک لماک   لماک تاصخشم   تاصخشم اباب   روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ  * * هزور هزور 4040 تخادرپ   تخادرپ  * * هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا  * * نیریز نیریز پمر   پمر هارمه   هارمه هبهب   سنالوبما   سنالوبما یقالچاپ   یقالچاپ دراکنارب   دراکنارب ناونع : : ناونع
ددرگ ددرگ تسویپ   تسویپ

7474

تیلا تیلا سومورپ   سومورپ ییوراد   ییوراد یرنورک   یرنورک تنتسا   تنتسا ناونع : : ناونع 7575

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

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

زا 79 ھحفص 68 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/4q9adntz632h5?user=73474&ntc=5962651
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5962651?code=73474
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/g7xyffcaxqqs2?user=73474&ntc=5962663
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5962663?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناهفصا ناتسا  رد  دیشروخ  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   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5962666 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

XIENCE تنتسا تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092291000536 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رد  دیشروخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
کنیلدم هدننک  هضرع  عجرم   ABBOTT VASCULAR یتراجت مان   XIENCE لدم یرنورک  ییوراد  یتسالپویژنآ  تنتسا  الاک :  مان 

ددع 200 دادعت : 
1401/09/03 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یناجنوه 09131023069 یاقآاب  یگنهامه  ههام  هیوست 4   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8145831451 یتسپ :  دک  یرادناتسا ،  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32222127-031  ، 32238155-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32238155-031 :: 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

ناهفصا ناتسا  رد  دیشروخ  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   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5962670 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

BIOMATRIX تنتسا تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092291000542 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رد  دیشروخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
زیراک متسیس  ناوریس  هدننک  هضرع  عجرم   BIOSENSORS یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   BIOMATRIX لدم قورع  بلق و  ییوراد  تنتسا  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/09/03 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یناجنوه 09131023069 یاقآ  اب  سامتو  یگنهامه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8145831451 یتسپ :  دک  یرادناتسا ،  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32222127-031  ، 32238155-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32238155-031 :: 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

XIENCEXIENCE  تنتسا تنتسا ناونع : : ناونع 7676

BIOMATRIXBIOMATRIX تنتسا   تنتسا ناونع : : ناونع 7777
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ناهفصا ناتسا  رد  دیشروخ  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   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5962671 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PROMUS ELEMENT یقورع تنتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092291000538 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رد  دیشروخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
BOSTON SCIENTIFIC PROMUS ELEMENT یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   4x32 mm زیاس  H7493918432400 دک یقورع  تنتسا  الاک :  مان 

دبا نامرد  تشادهب و  نارگ  هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   PLUS
هبعج 200 دادعت : 

1401/09/03 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8145831451 یتسپ :  دک  یرادناتسا ،  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32222127-031  ، 32238155-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32238155-031 :: 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

ناهفصا ناتسا  رد  دیشروخ  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   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5962672 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کینورتدم تنتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092291000539 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رد  دیشروخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
لدم بط  اسیدم  ورسخ  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  کینورتدم  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   mm 12 زیاس ییوراد  یقورع  تنتسا  الاک :  مان 

Ronyx22512x
ددع 200 دادعت : 

1401/09/03 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام هیوست 4   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8145831451 یتسپ :  دک  یرادناتسا ،  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32222127-031  ، 32238155-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32238155-031 :: 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

PROMUS ELEMENTPROMUS ELEMENT یقورع   یقورع تنتسا   تنتسا ناونع : : ناونع 7878

کینورتدم کینورتدم تنتسا   تنتسا ناونع : : ناونع 7979
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ناهفصا ناتسا  رد  دیشروخ  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   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5962675 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SUPRAFLEX تنتسا تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092291000541 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رد  دیشروخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   S.M.T یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   SUPRAFLEX CRUZ لدم  2x12 mm زیاس یقورع  یبلق  یرنورک  ییوراد  تنتسا  الاک :  مان 

ایرآ بلق  نامرد 
ددع 200 دادعت : 

1401/09/03 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یناجنوه 09131023069 یاقآ  اب  سامت  تساوخرد  دروم  زیاس  یکنهامه و  تهج  یرادباسح  یگنهامهاب  ههام  هیوست 4   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8145831451 یتسپ :  دک  یرادناتسا ،  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32222127-031  ، 32238155-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32238155-031 :: 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

ناهفصا ناتسا  رد  دیشروخ  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   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5962677 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SUPRAFLEXSUPRAFLEX  تنتسا تنتسا ناونع : : ناونع 8080

یودم یودم تالوصحم   تالوصحم ناونع : : ناونع 8181
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یودم تالوصحم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092291000543 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رد  دیشروخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
دمراف یکشزپ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  دمراف  یکشزپ  عیانص  هدنزاس  عجرم   g 650 هسیک دصرد  زد 100 یردوپ   RenaBag زیلاید تانبرکیب  میدس  الاک :  مان 

هسیک 1000 دادعت : 
1401/09/03 زاین :  خیرات 

دمراف یکشزپ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  دمراف  یکشزپ  عیانص  هدنزاس  عجرم   g 550 جیرتراک دصرد  زد 100 یردوپ   RenaCart زیلاید تانبرکیب  میدس  الاک :  مان 
ددع 1000 دادعت : 

1401/09/03 زاین :  خیرات 
دمراف یکشزپ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  دمراف  یکشزپ  عیانص  هدنزاس  عجرم  یددع  رتسیلب 2   cm 15 زیاس ظفاحم  یاراد  الوتسیف  نزوس  الاک :  مان 

هتسب 1500 دادعت : 
1401/09/03 زاین :  خیرات 

دمراف یکشزپ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  دمراف  یکشزپ  عیانص  هدنزاس  عجرم   Lit 5 یکیتسالپ نلاگ   I یدیسا زیلایدومه  لولحم  الاک :  مان 
نلاگ 1 دادعت : 

1401/09/03 زاین :  خیرات 
سیس کت  یدم  هدننک  هضرع  عجرم  لاسروینوا  لدم  زیلاید  هاگتسد  ینوخ  هلول  تس  الاک :  مان 

تس 1500 دادعت : 
1401/09/03 زاین :  خیرات 

سیس کت  یدم  هدننک  هضرع  عجرم  سیس  کت  یدم  یتراجت  مان  یددع  رتسیلب 1   PS180-HF سکالف یاه  نافلوس  یلپ  زیلاید  رتلیف  الاک :  مان 
ددع 2500 دادعت : 

1401/09/03 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوشن هدافتسا  هباشم  دک  ناریازا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8145831451 یتسپ :  دک  یرادناتسا ،  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32222127-031  ، 32238155-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32238155-031 :: 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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هیمورا (ع ) اضر ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5962701 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زروتشا یمادنا  نورب  ینکش  گنس  هاگتسد   High Voltage روتارنژ هعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092977000102 زاین :  هرامش 

هیمورا ع   اضر   ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یسدنهم هدننک  هضرع  عجرم   Storz medical AG یتراجت مان   Mudolith SLX-F2-Basic لدم یژولوروا  یمادنا  نورب  نکش  گنس  هاگتسد  الاک :  مان 

نامرد اسر  سیسراپ 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/03 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ یاه  لیاف  قبط  تادنتسم  دشاب  یارب  روکذم  تساوخرد  یارب  I.M.E.D  . تیاس رد  زاجم  یاهتکرش  وزج  یتسیابیم  تمیق  هدنهد  هیارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم

5719643111 یتسپ :  دک  (ع ، ) اضر ماما  ناتسرامیب  ع )  ) اضر ماما  نابایخ  یولوم  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31982333-044  ، 31986-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33659928-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زروتشا زروتشا یمادنا   یمادنا نورب   نورب ینکش   ینکش گنس   گنس هاگتسد   هاگتسد   High VoltageHigh Voltage روتارنژ   روتارنژ هعطق   هعطق ناونع : : ناونع 8282
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زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5962702 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

-LANTEX 250 لوط -  یپوکساراپال  رلپتساو  LANTEX شفنب یپوکسراپال  رلپتسا  چیرتراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094953000911 زاین :  هرامش 

زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
SUZHOU LANTEX MEDICAL هدنزاس عجرم   ELCRA60Y لدم یپوکسوراپال  رلپاتسا   mm 60 شفنب  TRI یشخرچ یشرب  یطخ  جیرتراک  الاک :  مان 

حارج بط  ارف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   TECHNOLOGY COMPANY LIMITED
ددع 100 دادعت : 

1401/09/02 زاین :  خیرات 
SUZHOU LANTEX MEDICAL هدنزاس عجرم  یددع  ییاوقم 1  هبعج   ELC250 لدم  mm 250 یپوکسوراپال یشرب  یطخ  رلپاتسا  الاک :  مان 

حارج بط  ارف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   TECHNOLOGY COMPANY LIMITED
ددع 3 دادعت : 

1401/09/02 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دمیآ // تسا زاین  دروم  هدش  جرد  دنرب  طقف  - LANTEX 250 لوط -  یپوکساراپال  رلپتساو  LANTEX شفنب یپوکسراپال  رلپتسا  چیرتراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 - یهازن 09160965132 // هدنشورف اب  لاسرا  هنیزه  // یمازلا

6165773131 یتسپ :  دک  تفن ،  ناتسرامیب  تفن  کرهش  هداج  یادتبا  هاگدورف  هار  هس  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34431306-061  ، 34434142-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34434142-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

-- LANTEX 250LANTEX 250 لوط -  -  لوط یپوکساراپال   یپوکساراپال رلپتساو   رلپتساو LANTEXLANTEX  شفنب شفنب یپوکسراپال   یپوکسراپال رلپتسا   رلپتسا چیرتراک   چیرتراک ناونع : : ناونع 8383
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تامدخ یکشزپ و  مولع  هاگشناد  ییوجشناد  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناتسدرک ناتسا  ینامرد  یتشادهب 

ناتسدرک ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5962705 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا داتدروم  یرگید  هباشمدک  رهو  تسالاک  عون  تهج  الاک  دک  - اهیرامیب دحاو  یکشزپ  یفرصم  تاموزلم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094277000031 زاین :  هرامش 

یکشزپ مولع  هاگشناد  یتشادهب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
عجرم نازوهب  یزاسوراد  هدنزاس  عجرم  ارتمیاد  یتراجت  مان   ml 60 یرطب ییاوقم 1  هبعج  دصرد  زد 4  یعضوم  نویسول  لکش  یناسنا  یوراد  نوکیتمیاد  الاک :  مان 

یزار یالاک  ایمیک  هدننک  هضرع 
یرطب 1500 دادعت : 

1401/09/06 زاین :  خیرات 
شپش دض  عون  وکنارالیگ  هدننک  هضرع  عجرم  دصرد  وکنارالیگ 1 نیرتمرپ  یتراجت  مان   ml 60 یکیتسالپ بویت  دصرد  زد 1 وپماش  نیرتمرپ  الاک :  مان 

بویت 13500 دادعت : 
1401/09/06 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابن لاس  ود  زا  رتمک  ءاضقنا  خیرات  - اهیرامیب دحاو  یکشزپ  یفرصم  تاموزلم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33234763-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33234763-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وپماش وپماش نیرتمرپ   نیرتمرپ نویسول - - نویسول لکش   لکش یناسنا   یناسنا یوراد   یوراد نوکیتمیاد   نوکیتمیاد ناونع : : ناونع 8484
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هاگشناد هب  هتسباو  فاوخ  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
دهشم یکشزپ  مولع 

یوضر 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   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5962707 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یکشزپ  مزاول  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090481000192 زاین :  هرامش 

فاوخ ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
عجرم نیچ  هدنزاس  روشک  . WUJIANG MEDICAL EQUIOPMENT Co.Ltd هدنزاس عجرم   ktj-20 لدم یشوگ  هارمه  هب  یا  هبرقع  جنس  راشف  تس  الاک :  مان 

نایناریا بط  نیون  هدننک  هضرع 
تس 13 دادعت : 

1401/09/01 زاین :  خیرات 
فاوخ رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تمیق تسیل  قبط  اقیقد   - هاگشناد لاور  قبط  یتخادرپ   - هدنشورف اب  هیارک  هنیزه   - فاوخ تشادهب  زکرم  رابنا  لیوحت  دشابیم -  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یراذگ 

9561747671 یتسپ :  دک  فاوخ ،  نامرد  تشادهب و  هکبش  رصعیلو -  راولب  ملعم -  نادیم  فاوخ ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

54222131-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54222130-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناتسا  رد  دیشروخ  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   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5962723 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Cre8 تنتسا تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092291000540 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رد  دیشروخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
اکینرد زایا  ماهم  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   CID S.P.A هدنزاس عجرم   Cre8 لدم یتسالپ  ویژنآ  یقورع  تنتسا  الاک :  مان 

ددع 200 دادعت : 
1401/09/03 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام هیوست 4   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8145831451 یتسپ :  دک  یرادناتسا ،  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32222127-031  ، 32238155-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32238155-031 :: 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

یشوگ یشوگ هارمه   هارمه هبهب   یایا   هبرقع   هبرقع جنس   جنس راشف   راشف تستس   ناونع : : ناونع 8585

Cre8Cre8 تنتسا   تنتسا ناونع : : ناونع 8686

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5962727 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PILOT 150 لدم یتسالپویژنآ 0/014 ریاو  دیاگ  (- ددع BMW UNIVERSAL II (40 لدم 0/014 یتسالپویژنآ ریاو  دیاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( ددع (40

1101094953000910 زاین :  هرامش 
زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

کنیلدم هدننک  هضرع  عجرم   ABBOTT VASCULAR یتراجت مان   BMW UNIVERSAL II لدم یتسالپویژنآ  ریاو  دیاگ  الاک :  مان 
ددع 40 دادعت : 

1401/09/03 زاین :  خیرات 
کنیلدم هدننک  هضرع  عجرم   ABBOTT VASCULAR یتراجت مان   PILOT 150 لدم یتسالپویژنآ  ریاو  دیاگ  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/09/03 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6165773131 یتسپ :  دک  تفن ،  ناتسرامیب  تفن  کرهش  هداج  یادتبا  هاگدورف  هار  هس  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34431306-061  ، 34434142-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34434142-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

0/0140/0 14 یتسالپویژنآ یتسالپویژنآ ریاو   ریاو دیاگ   دیاگ ناونع : : ناونع 8787
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یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  یرتسگداد   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5962746 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیسررس 1404/03/26 خیرات  راشتنا 1401/02/24  یمالسا  هنازخ  اذخا 101  قاروا  - 1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یلم تراک  یپکو  یلم  هسانش  یداصتقا  دک  کناب و  یابش  دکو  یتالماعم  دک  - 2

1101000493000148 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یرتسگداد  هدننک :  رازگرب 

نامرد بط  دازآ  هدننک  هضرع  عجرم   TERUMO BCT یتراجت مان   Trima لدم یکشزپ  سیزرفآ  هاگتسد  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

نفلت 09142005481 هرامش  اب  زاین  تروص  رد  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیسررس 1404/03/26 خیرات  راشتنا 1401/02/24  یمالسا  هنازخ  اذخا 101  قاروا  - 1

یلم تراک  یپکو  یلم  هسانش  یداصتقا  دک  کناب و  یابش  دکو  یتالماعم  دک  - 2

5713616465 یتسپ :  دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا  لک  یرتسگداد  بالقنا  نادیم  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32249901-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32249901-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

زیاس 59624037 راد ) تلیاتسا   ) رادرنف هشارت  هحفص 2)هلول  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

دیئوریت 59624091212 روشاگیل  هحفص 2)سیپدنه  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یرتماراپ5962416 3 دایتعا عیرس  صیخشت  هحفص 2)تیک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یهاگشیامزآ5962454 هحفص 2)مزاول  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

رتتاک5962545 هحفص 2)عاونا  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

کینومراه5962555 هحفص 2)لدنه  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یکشزپ5962573 یویر  ءایحا  هحفص 2)هاگتسد  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

یکشزپ یکشزپ سیزرفآ   سیزرفآ هاگتسد   هاگتسد هیذغت   هیذغت عبنم   عبنم ناونع : : ناونع 8888
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

مرگ5962577 یلیم  لوناتا 250  یسکونف  مرگ 2 . یلیم  نباراپ 250  هحفص 2)لیتم  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

5962592PTCA تیک تلکیسروتوم -  روتوم  لماک  ردنلیسرس  هنایار -  لماک  نف  یوش - هشیش  عیام 
هاگشیامزآ  Agarose BioReagent for molecular biology low EEO تیک یبلق - 

یتاقیقحت

هحفص 2) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

تسویپ5962614 لیاف  قباطم  تساوخرد  هباشم  دک  هحفص 2)ناریا  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

حناوس5962635 شخب  تهج   class B یرس یرتیل  ات 120  یناتسرامیب 90  والکوتا  هاگتسد   2
تسویپ لیاف  قباطم  تاصخشم  یگتخوس 

هحفص 2) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

سیب5962684 راگآ  دالب  تشک  طیحم  یهاگشیامزآ -   E مرس یتنآ  درادناتسا -  یسانش  یرتکاب  فرعم 
Eosin Methylene Blue (EMB) Agar تشک طیحم  یژولویبورکیم -  دربراک 

...و یردوپ - دیسا  کیلیسیلاس   - یژولویبورکیم

هحفص 2) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یتست5962690 نیفروم 3  هحفص 2)تیک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یرتیل5962724 سکاب 22  هحفص 2)دلک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

باصعا5962726 زغم و  هحفص 2)لیردورکیم  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت
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