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

( یهگآ دادعت 3  " ) یهاگشیامزآ تازیهجت   " یاه هصقانم  • 2

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

( یهگآ دادعت 4  " ) طبترم ییوراد و  یکشزپ ، تازیهجت   " یاه هصقانم  • 3

( یهگآ دادعت 81  " ) یهاگشیامزآ تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 5

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

( یهگآ دادعت 216  " ) طبترم ییوراد و  یکشزپ ، تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 68

140 1140 1 یدید   هبنش  1313   هبنش هسهس   یاه   یاه یهگآ   یهگآ
یکشزپ یکشزپ تازیهجت   تازیهجت ناگدننک   ناگدننک دیلوت   دیلوت نمجنا   نمجنا کرتشم : : کرتشم

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

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   193,510هکس , 000193,510 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تاراما383,590383,590رالد تاراما مهرد   107,820107,820مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   191هکس , 950 , 000191 , 950 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   سیئوس267,200267,200رالد سیئوس کنارف   424,500424,500کنارف

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 120هکس , 000 , 000120 , 000 , اداناک000 اداناک رالد   291رالد , 900291 , ناتسبرع900 ناتسبرع لایر   105,810105,810لایر

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 87,000هکس , 00087,000 , وروی000 418وروی ,500418 ژورن500, ژورن نورک   39,90039,900نورک

رایع رایع   1818 یالط   17,952یالط , 00017,952 , سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   476دنوپ , 040476 نپاژ040, نپاژ نینی   دصکی   ,304دصکی 120304, 120

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
((66))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((241241 ))

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

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

زا 203 ھحفص 1 

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


(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تفن تعنص  هاگشهوژپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

RIPI-T-14014000 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shana.ir :: عبنم خرومعبنم یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6108741 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(Rock-Eval6  ) هاگتسد یکدی  تاعطق  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

.دشاب یم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  جرد  هنیزه  لایر -   970/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتسپ 14665-137 قودنص   14856 یتسپ 13111 -  دک  یدازآ  یشزرو  هعومجم  یبرغ  راولب  نارهت   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: WWW.RIPI.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001092288001046 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6109986 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلوکلوم  لابرغ  نیمات  تهج   0102300133202DT1 هرامش هصقانم  یفیک  یبایزرا  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( Rock -Eval6Rock -Eval6  ) ) هاگتسد هاگتسد یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 11

یلوکلوم یلوکلوم لابرغ   لابرغ نیمات   نیمات 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 203 ھحفص 2 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/374
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/4mg35uja9bwas?user=73474&ntc=6108741
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6108741?code=73474
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/bseuuhfuelwqd?user=73474&ntc=6109986
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6109986?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

هاشنامرک ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001000262000144 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:00عبنم تعاس :   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6110361 :: هرازه هرازه :: 1401/11/09دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

موس  راب  هاشنامرک _)) یکشزپ  مولع  هاگشناد  یتشادهب  تنواعم  نسکاو  یرادهگن  هقبطود  رزیرف  لاچخی و  هاگتسد  لمح 396  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هاشنامرک  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

موس راب  هاشنامرک _)) یکشزپ  مولع  هاگشناد  یتشادهب  تنواعم  نسکاو  یرادهگن  هقبطود  رزیرف  لاچخی و  هاگتسد  لمح 396  دیرخ و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 1,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,782,000,000 نیمضت :  غلبم 

15:00 تعاس : 1401/12/06 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هاشنامرک یکشزپ  مولع  هاگشناد  هرامش 1  نامتخاس   - یتشهب دیهش  راولب  - هاشنامرک  ، 6715847141 یتسپ :  دک  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناهفصا ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001004299000027 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:30عبنم تعاس :   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6109425 :: هرازه هرازه :: 1401/10/28دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

، ینف تاصخشم  قباطم  هک  ناهفصا  یتعیرش  رتکد  ناتسرامیب  تهج  یپوکسوراپال  هاگتسد  ود  یزادنا  هار  بصن و  لیوحت  لمح و  دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دادرارق  تسویپ  نتم و  رد  هک  تامدخ  اهدرادناتسا و 

ناهفصا  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
نتم و رد  هک  تامدخ  اهدرادناتسا و  ینف ، تاصخشم  قباطم  هک  یپوکسوراپال  هاگتسد  ود  یزادنا  هار  بصن و  لیوحت  لمح و  دیرخ ، تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

دادرارق تسویپ 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   4,000,000,000 نیمضت :  غلبم 

00:00 تعاس : 1401/12/29 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ریدغ لپ  هب  هدیسرن  مود  قاتشمابایخ  ناهفصا   ، 8158874351 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نسکاو نسکاو یرادهگن   یرادهگن هقبطود   هقبطود رزیرف   رزیرف وو   لاچخی   لاچخی هاگتسد   هاگتسد   396396 لمح   لمح وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 33

یپوکسوراپال یپوکسوراپال هاگتسد   هاگتسد ودود   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن لیوحت   لیوحت وو   لمح   لمح دیرخ ، ، دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم ودود   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم 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 203 ھحفص 3 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/b7k7sa22uz92w?user=73474&ntc=6110361
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ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005603000007 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6109548 :: هرازه هرازه :: 1401/11/01دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نادهاز  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  تهج   MRI هاگتسد دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسچولب  ناتسیس و  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

ینامرد یصخیشت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 65.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   25,000,000,000 نیمضت :  غلبم 

15:00 تعاس : 1402/01/29 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یعامتجا نیمات  ناتسرامیب  راتسرپ  نادیم  یرون  دیهش  راولب  یاهتنا  نادهاز   ، 9816983999 یتسپ :  دک  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
ناتسا یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلامش ناسارخ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005850000006 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6110391 :: هرازه هرازه :: 1401/11/05دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یفارگونوس  هاگتسد  کی  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یلامش  ناسارخ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

تسویپ تاصخشم  قبط  یفارگونوس  هاگتسد  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 65.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,700,000,000 نیمضت :  غلبم 

14:00 تعاس : 1402/01/31 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

درونجب یلامش  ناسارخ   ، 9418634758 یتسپ :  دک  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نسکاو6110361 یرادهگن  هقبطود  رزیرف  لاچخی و  هاگتسد  لمح 396  هحفص 2)دیرخ و  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

MRIMRI یآیآ   رآرآ -  -   _ _ ماما هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم ودود   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 55

یفارگونوس یفارگونوس هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم ودود   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم 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 203 ھحفص 4 
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(( یهگآ یهگآ   8181 دادعت   دادعت " ) " ) یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

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

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

6108831 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمیشویب یاهتیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091800000805 زاین :  هرامش 

نادمه یتشهب  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یفسوی اضر  هدننک  هضرع  عجرم   NINGBO یتراجت مان   3M لدم یهاگشیامزآ  یشزومآ  مزاول  تس  الاک :  مان 

تس 1 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تازیهجت لک  هرادا  دیئات  وروتکاف  شیپ  روتکاف و  رد   IRC دک جرد  دیئامرف  یراذگ  تمیق  لماک  ار  تسویپ  مالقا  افطل  تسا  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا یکشزپ 

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

38380704-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38381035-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمیشویب یمیشویب یاهتیک   یاهتیک ناونع : : ناونع 77

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

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

زا 203 ھحفص 5 
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نادمه یتشهب  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6108865 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگشیامزآ یاهکسید  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091800000803 زاین :  هرامش 

نادمه یتشهب  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یفسوی اضر  هدننک  هضرع  عجرم   NINGBO یتراجت مان   3M لدم یهاگشیامزآ  یشزومآ  مزاول  تس  الاک :  مان 

تس 1 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تازیهجت لک  هرادا  دیئات  وروتکاف  شیپ  روتکاف و  رد   IRC دک جرد  دیئامرف  یراذگ  تمیق  لماک  ار  تسویپ  مالقا  افطل  تسا  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا یکشزپ 

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

38380704-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38381035-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

6108869 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمیشویب یاه  لولحم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091800000804 زاین :  هرامش 

نادمه یتشهب  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یفسوی اضر  هدننک  هضرع  عجرم   NINGBO یتراجت مان   3M لدم یهاگشیامزآ  یشزومآ  مزاول  تس  الاک :  مان 

تس 1 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تازیهجت لک  هرادا  دیئات  وروتکاف  شیپ  روتکاف و  رد   IRC دک جرد  دیئامرف  یراذگ  تمیق  لماک  ار  تسویپ  مالقا  افطل  تسا  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا یکشزپ 

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

38380704-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38381035-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ یشزومآ   یشزومآ مزاول   مزاول تستس   هاگشیامزآ -  -  هاگشیامزآ یاهکسید   یاهکسید ناونع : : ناونع 88

یمیشویب یمیشویب یاه   یاه لولحم   لولحم ناونع : : ناونع 99

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

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

زا 203 ھحفص 6 
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راهب هرامش 1  ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6108904 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا هدننک  نیمات  اب  لمح  هنیزه  لحم و  رد  لیوحت  .تسا  زاین  دروم  یقرب  وشات  یهاگشیامزآ  یریگنوخ  یلدنص  ددع   1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ییاباب .دشابیم 09153203930  هزور  هیوست 20 

1101090296000040 زاین :  هرامش 
راهب هرامش 1  ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 

نورت بال  هدننک  هضرع  عجرم   LABTRON یتراجت مان  خرچ  نودب  وش  ات  هفرطود  لدم  مرچ  هیور  اب  یبلاق  موف  سنج  یهاگشیامزآ  یریگنوخ  یلدنص  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/18 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یقرب  وشات و  طقف  .تسین  ام  رظن  دم  تاموتا  مامت  دامرف  تقد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9136616133 یتسپ :  دک  راهب ،  هرامش 1 هاگنامرد  7و9- راهب نیب  - راهبارعشلا کلم  -خ  جیسب نادیم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37625023-051  ، 38553976-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38524049-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زیربت اضر  ماما  ناتسرامیب  زیربت -  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6108913 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یس یس  نویسلا 0/5  پاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090988000957 زاین :  هرامش 

زیربت ع   اضر   ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نژیو اکرآ  ناسیآ  هدننک  هضرع  عجرم   SAMPLE CUP یتراجت مان  یددع  نتراک 1   ISUN 016 لدم  ml 3 تیفرظ  alpha 6 یهاگشیامزآ پاک  الاک :  مان 

ددع 100,000 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هب دیاب   _ دوش هعلاطم  امتح  یتسویپ  لیافدش  دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  یدقن  یاهتساوخرد  هب  دشابیم  هباشم  دک  _ یس یس  نویسلا 0/5  پاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دسرب هاگشیامزآ  سانشراک  دات 

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

33347054-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33352073-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرب یقرب وشات   وشات یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ یریگنوخ   یریگنوخ یلدنص   یلدنص ناونع : : ناونع 1010

یسیس یسیس     0/50/5 نویسلا   نویسلا پاک   پاک ناونع : : ناونع 111 1

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

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

زا 203 ھحفص 7 
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راهب هرامش 1  ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6108941 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییوگخساپ .تسا  هدننک  نیمات  اب  لمح  هنیزه  لحم و  رد  لیوجت  .میدنمزاین  ضرع 80  یا  هشیش  برد  لاچخی  ددع   1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ییاباب  09153203930

1101090296000039 زاین :  هرامش 
راهب هرامش 1  ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 

لیتساورتکلا هدننک  هضرع  عجرم  لیتساورتکلا  هدنزاس  عجرم   82X53 cm داعبا دیفس  گنر   ESR7 لدم  H حرط یا  هشیش  برد  لاچخی  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/18 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هزور  باسح 20  هیوست  .میدنمزاین  ضرع 80  یا  هشیش  برد  یلومعم  لاچخی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9136616133 یتسپ :  دک  راهب ،  هرامش 1 هاگنامرد  7و9- راهب نیب  - راهبارعشلا کلم  -خ  جیسب نادیم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37625023-051  ، 38553976-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38524049-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناکدرا ییایض  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6108976 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  پوکسودنآ  هدننک  ینوفعدض  کیتاموتا و  مامت  یوشتسش  هاگتسد  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030692000413 زاین :  هرامش 
ناکدرا ییایض  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

ورشیپ یلخاد  بط  هدننک  هضرع  عجرم   PENTAX هدنزاس عجرم   ES-3870K لدم یکشزپ   flexible پوکسودنآ هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
ناکدرا رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  لیاف  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

32223964-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

8080 ضرع   ضرع یایا   هشیش   هشیش برد   برد لاچخی   لاچخی ناونع : : ناونع 1212

پوکسودنآ پوکسودنآ هدننک   هدننک ینوفعدض   ینوفعدض وو   کیتاموتا   کیتاموتا مامت   مامت یوشتسش   یوشتسش هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1313

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 203 ھحفص 8 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/52xy8whwk7gjc?user=73474&ntc=6108941
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6108941?code=73474
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/z2gc6wmf2bz2s?user=73474&ntc=6108976
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6108976?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


رصعیلو ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6109006 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دک  ناریا  تسویپ  حرش  هب  والکوتا  بسچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090122000844 زاین :  هرامش 

رصعیلو ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  هیکرت  هدنزاس  روشک   PMS هدنزاس عجرم   PMS یتراجت مان   m 50 یلور هبعج 1  یکشزپ  راخب  والکوتا  بسچ  نویسازیلیرتسا  تست  راون  الاک :  مان 

ایوپ نیمات  نوتلآ  هدننک 
لور 48 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
تاترما تراجت  نیشرپ  هدننک  هضرع  عجرم   JM988 لدم دنلب  یشاقن  کیژام  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

رهش مئاق  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یناریا یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4761893837 یتسپ :  دک  یزرواشک ،  داهج  هرادا  بنج  یراس  نابایخ  رهش ،  مئاق  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42032032-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42033108-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا تسویپ   تسویپ حرش   حرش هبهب   والکوتا   والکوتا بسچ   بسچ ناونع : : ناونع 1414

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6109012 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگشیامزآ تیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا 
1101090217000330 زاین :  هرامش 

دزی یقودصدیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناماس یهاگشیامزآ  صیخشت  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم   SERAMUN هدنزاس عجرم  یتیک  هتسب 1   Serazym ANA Profile ELISA عون  ANA تیک الاک :  مان 

رون زیهجت 
هتسب 1 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هناماس خرن  روتکاف و  شیپ  غلبم  تریاغم  تروص  رد.ددرگ  تبث  هناماس  رد  یتساوخرد  مالقا  هیلک  ساسا  رب  یراذگ  خرن  هعلاطم و  یتسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تشگ دیهاوخ  فذح  طیارش  ره  تحت 

.دنشاب هتشاد  رابتعا   imed تیاس رد  لاعف و  یگدنیامن  ربتعم و   IRC دیاب تالوصحم  هیلک 

8915887857 یتسپ :  دک  یقودص ،  دیهش  ناتسرامیب  انیس ،  نبا  راولب  یدنق ،  دیهش  راولب  هیئافص ،  دزی ،  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38224000-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38224100-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگشیامزآ هاگشیامزآ تیک   تیک ناونع : : ناونع 1515

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6109050 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگشیامزآ تیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا 
1101090217000331 زاین :  هرامش 

دزی یقودصدیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
پات تراجت  ناماس  هدننک  هضرع  عجرم   BIOLIFE یتراجت مان   g 500 یطوق  XLD Agar تشک طیحم  الاک :  مان 

یطوق 1 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هناماس خرن  روتکاف و  شیپ  غلبم  تریاغم  تروص  رد.ددرگ  تبث  هناماس  رد  یتساوخرد  مالقا  هیلک  ساسا  رب  یراذگ  خرن  هعلاطم و  یتسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تشگ دیهاوخ  فذح  طیارش  ره  تحت 

.دنشاب هتشاد  رابتعا   imed تیاس رد  لاعف و  یگدنیامن  ربتعم و   IRC دیاب تالوصحم  هیلک 

8915887857 یتسپ :  دک  یقودص ،  دیهش  ناتسرامیب  انیس ،  نبا  راولب  یدنق ،  دیهش  راولب  هیئافص ،  دزی ،  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38224000-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38224100-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگشیامزآ هاگشیامزآ تیک   تیک ناونع : : ناونع 1616

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6109059 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

1 هاگشیامزآ یفرصم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا 
1101090217000329 زاین :  هرامش 

دزی یقودصدیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نیشرپ بط  وکین  هدننک  هضرع  عجرم   PT لدم  13x75 mm زیاس یریگ  نوخ  هلول  الاک :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هناماس خرن  روتکاف و  شیپ  غلبم  تریاغم  تروص  رد.ددرگ  تبث  هناماس  رد  یتساوخرد  مالقا  هیلک  ساسا  رب  یراذگ  خرن  هعلاطم و  یتسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تشگ دیهاوخ  فذح  طیارش  ره  تحت 

.دنشاب هتشاد  رابتعا   imed تیاس رد  لاعف و  یگدنیامن  ربتعم و   IRC دیاب تالوصحم  هیلک 

8915887857 یتسپ :  دک  یقودص ،  دیهش  ناتسرامیب  انیس ،  نبا  راولب  یدنق ،  دیهش  راولب  هیئافص ،  دزی ،  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38224000-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38224100-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

1313x75 mmx75 mm  زیاس زیاس یریگ   یریگ نوخ   نوخ هلول   هلول ناونع : : ناونع 1717

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

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

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

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

6109060 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

pcr 0.2 پویتورکیم PCR-0208-FCP-Caxygen هتسب  5 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشمدک  ناریا 

1101050136000364 زاین :  هرامش 
نایور هاگشهوژپ  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 

نولکانیس یناگرزاب  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   CAPP یتراجت مان   ml 0/2 تیفرظ ینلیتا  یلپ   PCR بویت الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/10/27 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدننک  نیماتاب  الاک  لیوحت  رد  یناوتان  تساوخردزاریغ و  یالاک  تمیق  مالعا  تیلوئسم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یتسویپ  روتکاف  شیپ  قباطم  دحاو  تمیق.تسا  یگدیسر  طرشروتکاف  شیپ  تسویپ 

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

95015680-031  ، 23562610-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23562599-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روپ یلضفا  ینامرد  یشزومآ  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   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6109065 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگشیامزآ مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092640000549 زاین :  هرامش 

روپ یلضفا  ینامرد  یشزومآ - زکرم  هدننک :  رازگرب 
نژیو اکرآ  ناسیآ  هدننک  هضرع  عجرم   SAMPLE CUP یتراجت مان  یددع  نتراک 800   ISUN 012 لدم  ml 3 تیفرظ یچاتیه  یهاگشیامزآ  پاک  الاک :  مان 

نتراک 1 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7616913911 یتسپ :  دک  روپ ،  یلضفا  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هر )  ) ینیمخ ماما  هارگرزب   - نامرک نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33223032-034  ، 31328000-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33257770-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینلیتا ینلیتا یلپ   یلپ   PCRPCR بویت   بویت ناونع : : ناونع 1818

یچاتیه یچاتیه یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ پاک   پاک ناونع : : ناونع 1919

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مرهج ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6109088 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یهاگشیامزآ  یفرصم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201060023000883 زاین :  هرامش 

مرهج نامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ینیسح 09171940339 مناخ  سانشراک :  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
تسویپ تسیل  قبط  یرس   1 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
مرهج رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تمیق .دوش  قاصلا  روتکاف  شیپ.رادیرخ  اب  لمح  هنیزه   . همیرج لماش  لاسرا  رد  ریخات.دشاب  وضع  دم  یآ  هناماس  رد  هدنشورف  .ههام  تخادرپ 6  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
07154336088*09177916192 نایعراز یاقآ  سانشراک.دشاب :  هدننکدراو  یمسر  هدنیامن  ای  هدننک  دراو  هدنشورف.یدوجوم  تروص  رد  طقف  یراذگ 

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

54336088-071  ، 54340405-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54440823-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ یفرصم   یفرصم ناونع : : ناونع 2020

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

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

زا 203 ھحفص 14 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/gn6navhyxbnzv?user=73474&ntc=6109088
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6109088?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6109097 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دک نتشاد  / هدننک نیمات  اب  لمح  هنیزه  / ههام 5 تخادرپ / رتم یتناس  33 لوط ، لیم 5 رطق رالپونوم  یپوکساراپال  کوه  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
/ تسیمازلا روتکاف  رد  irc دک جرد  الاک و  تلاصا 

1101000257003361 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

یهاگشیامزآ یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   OLYMPUS یتراجت مان   A6281 لدم یپوکسوراپال  یحارج  کوه  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/19 زاین :  خیرات 
ناوریش رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تازیهجت ینالصا  سدنهم   09154922334/ ددرگ یراددوخ  یدقن  تیق  جرد  زا  امنهر / یمیهاربا و 05831525050   05831525027 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
امتح روتکاف  شیپ.ددرگ  دیق  تاحیضوت  تمسق  رد  تخادرپ  طیارش  شورف و  سانشراک  هرامش  / دامن یراذگ  تمیق  تخادرپ  طیارش  شریذپ  تروص  رد  / یکشزپ

ددرگ همیمض 

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

31521118-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یپوکسوراپال یپوکسوراپال یحارج   یحارج کوه   کوه ناونع : : ناونع 2 12 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دمحا ریوب  یتشهب  رتکد  دیهش  یباوختخت  ناتسرامیب 160   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6109112 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قباطم  یهاگتسد -  ای  یتسد   FDP تیک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030094000912 زاین :  هرامش 

دمحا ریوب  یتشهب  رتکد  دیهش  یباوختخت  ناتسرامیب 160  هدننک :  رازگرب 
هدنیآ یکشزپ  ضبن  هدننک  هضرع  عجرم   IL یتراجت مان   ml 24 یلایو هبعج 6   FDP یداقعنا یاه  شیامزآ  تیک  الاک :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

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

دش دهاوخ  عوجرم  الاک  تیفیک  دیتات  مدع  تروص  رد  ددرگ -  همیمض   IRC دک اب  روتکاف  شیپ  تمیق -  نالعا  تهج  دکناریا  ههام -  تخادرپ 6   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7591794857 یتسپ :  دک  یرظتنم ،  دیهش  جوسای خ  دمحا ،  ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33221813-074  ، 33224721-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33221811-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دمحا ریوب  یتشهب  رتکد  دیهش  یباوختخت  ناتسرامیب 160   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6109120 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  تیک -  دادعت 5  نارای  اسهم  نژونی  ربیف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030094000913 زاین :  هرامش 

دمحا ریوب  یتشهب  رتکد  دیهش  یباوختخت  ناتسرامیب 160  هدننک :  رازگرب 
هتفرشیپ یکشزپ  کینورتکلا  هدننک  هضرع  عجرم   SYSMEX یتراجت مان   ml 4/5 لایو یبط  صیخشت  هاگشیامزآ  یژولوتامه  نوخ  لرتنک  فرعم  الاک :  مان 

لایو 1 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

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

دش دهاوخ  عوجرم  الاک  تیفیک  دیتات  مدع  تروص  رد  ددرگ -  همیمض   IRC دک اب  روتکاف  شیپ  تمیق -  نالعا  تهج  دکناریا  ههام -  تخادرپ 6   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7591794857 یتسپ :  دک  یرظتنم ،  دیهش  جوسای خ  دمحا ،  ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33221813-074  ، 33224721-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33221811-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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 یهاگتسد -  -  یهاگتسد ایای   یتسد   یتسد   FDPFDP  تیک تیک ناونع : : ناونع 2222

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط تیک -  -  تیک   55 دادعت   دادعت نارای   نارای اسهم   اسهم نژونی   نژونی ربیف   ربیف ناونع : : ناونع 2323

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناجروالف ینیمخ  ماما  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 13 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6109126 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  زیلاید  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092460000024 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناجروالف  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
شیک همیم  دم  ناهم  هدننک  هضرع  عجرم  دماید  یتراجت  مان  یدیرو  ینایرش  لدم  زیلاید  هاگتسد  ینوخ  هلول  تس  الاک :  مان 

تس 1,500 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

ناجروالف رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

داتو لیوحت  زا  سپ  تخادرپ  - هدنشورف اب  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8451683115 یتسپ :  دک  جیسب ،  راولب  ناجروالف ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37421011-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37427043-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم -  یکشزپ  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 09 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6109160 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تخادرپ.ددرگیم لاطبا  تسویپ  لیافدقاف  مالعتسا  - تسویپ لیاف  تاصخشم  ساسارب  یهاگشیامزآ  نیباک  زیم و  - هروظنمدنچ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههامود

1101000060000593 زاین :  هرامش 
دهشم یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم    یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هعومجم 1 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیوحت لحم  - تسویپ لیاف  قباطمانیع  ینف  تاصخشم.ددرگیمندات  مالعتسا  تروصنیاریغرد  دوش و  یراذگرابو  لیمکت  تسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدبع 09158705030: سامت.دوشیمن تخادرپ  لمح  تباب  هنیزه  چیهودشاب  یم  هروظنمدنچ ) هژورپ  یسودرف ، هاگشناد  سیدرپ  ) ردالاک

9177899191 یتسپ :  دک  تمالس ،  شناد و  کرهش  یروکف 94 -  لباقم  یروکف -  دیهش  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38795031-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38713609-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط زیلاید   زیلاید مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 2424

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ نیباک   نیباک وو   زیم   زیم ناونع : : ناونع 2525

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناجنز جع  رصعیلو  ترضح  یباوختخت  ناتسرامیب 308   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6109167 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090564000001 زاین :  هرامش 

ناجنز جع   رصعیلو  ترضح  یباوختخت  ناتسرامیب 308  هدننک :  رازگرب 
یناتسرامیب یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

دروم 47 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 
هاگتسد  مان 

کوشورتکلا
رتم  یسکا  سلاپ 

ژوفیرتناس 
یناتسرامیب  والک  وتا 

..و

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4515777978 یتسپ :  دک  جع ، )  رصعیلو (  ترضح  ینامرد  یشزومآ  زکرم  رصعیلو -  نادیم  زا  رتالاب  ناجنز -  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33770753-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33770753-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

..و ..و یناتسرامیب   یناتسرامیب والک   والک وتا   وتا ژوفیرتناس -  -  ژوفیرتناس رتم -  -  رتم یسکا   یسکا سلاپ   سلاپ کوشورتکلا -  -  کوشورتکلا ناونع : : ناونع 2626

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6109179 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   ) تسویپ تسیل  قباطم   IHC یاه تیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030686002931 زاین :  هرامش 

یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
عجرم ناملآ  هدنزاس  روشک   ZYTOMED هدنزاس عجرم   ACTIN یتراجت مان   ml 7 لایو دک 2461-501  یهاگشیامزآ   ihc یداب یتنآ  صیخشت  تیک  الاک :  مان 

نژ ارآ  تفاب  صیخشت  هدننک  هضرع 
هتسب 55 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرابتعا دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

36474055-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا  ) ) تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قباطم   قباطم   IHCIHC  یاه یاه تیک   تیک ناونع : : ناونع 2727

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

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

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

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

6109185 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- تسویپ هب  هعجارم  ددع - دادعت 5  هب  گولانآ  جنس  تبوطر  ددع - دادعت 10  هب  مومینیم  مومیسکام و  یا  هویج  جنسامد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1401 هام دنفسا  تخادرپزاب 

1101092647000445 زاین :  هرامش 
نادمه انیس  نایچشرفینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

سراپ لآ  هدیا  لپ  تکرش  زا  هسنارف   ALLA هدنزاس عجرم   C  ° 250  + ات  C  ° 20  - زا دربراک  هنماد  C و   ° یدنب 1 هجرد  اب  یا  هلیم  یا  هویج  جنسامد  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
سراپ لآ  هدیا  لپ  تکرش  زا  هسنارف   ALLA هدنزاس عجرم   C  ° 60  + ات  C  ° 30  - زا دربراک  هنماد  C و   ° یدنب 1 هجرد  اب  یا  هیرقع  جنس  تبوطر  جنسامد  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6516848741 یتسپ :  دک  انیس ،  ناتسرامیب  ناتسرنه -  نابایخ  یادتبا  روتساپ -  هار  راهچ  نادمه -  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38254083-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38254083-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع   55 دادعت   دادعت هبهب   گولانآ   گولانآ جنس   جنس تبوطر   تبوطر ددع - - ددع   1010 دادعت   دادعت هبهب   مومینیم   مومینیم وو   مومیسکام   مومیسکام یایا   هویج   هویج جنسامد   جنسامد ناونع : : ناونع 2828

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مرهج ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6109211 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یهاگشیامزآ  یفرصم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201060023000884 زاین :  هرامش 

مرهج نامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
09171907394 یعراز مناخ  سانشراک :  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
تسویپ تسیل  قبط  یرس   1 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
مرهج رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تمیق .دوش  قاصلا  روتکاف  شیپ.رادیرخ  اب  لمح  هنیزه   . همیرج لماش  لاسرا  رد  ریخات.دشاب  وضع  دم  یآ  هناماس  رد  هدنشورف  .ههام  تخادرپ 6  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
07154336088*09177916192 نایعراز یاقآ  سانشراک.دشاب :  هدننکدراو  یمسر  هدنیامن  ای  هدننک  دراو  هدنشورف.یدوجوم  تروص  رد  طقف  یراذگ 

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

54336088-071  ، 54340405-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54440823-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ یفرصم   یفرصم ناونع : : ناونع 2929
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ارهزلا بلق  هیریخ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6109212 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ددع 6F-JR4 (700 یصیخشت رتتک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091012000033 زاین :  هرامش 

ارهزلا بلق  هیریخ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
قرش راگن  شپت  هدننک  هضرع  عجرم   BIOTEQUE CORPORATION هدنزاس عجرم   mm 1 زیاس  6FR لدم قورع  بلق و  رتتاک  الاک :  مان 

ددع 700 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  تلاصا  بسچربو  دمیآددرگ  تسویپ  روتکاف  شیپ  افطل  یرابتعا  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یزاجح ،  دیهش  ناکدوک  و  س )  ) ارهزلا بلق  هیریخ  ناتسرامیب  هناتسآ ، هار  هس  هیوبیس ، راولب  زاریش ، زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7164954937

37394501-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37394501-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( ددع ددع 66 F-JR4 F-JR4 (700(700 یصیخشت   یصیخشت رتتک   رتتک ناونع : : ناونع 3030

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مرهج ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6109218 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یهاگشیامزآ  یفرصم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201060023000885 زاین :  هرامش 

مرهج نامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ییاضر 09174462996 یاقآ  سانشراک :  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
تسویپ تسیل  قبط  یرس   1 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
مرهج رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تمیق .دوش  قاصلا  روتکاف  شیپ.رادیرخ  اب  لمح  هنیزه   . همیرج لماش  لاسرا  رد  ریخات.دشاب  وضع  دم  یآ  هناماس  رد  هدنشورف  .ههام  تخادرپ 6  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
07154336088*09177916192 نایعراز یاقآ  سانشراک.دشاب :  هدننکدراو  یمسر  هدنیامن  ای  هدننک  دراو  هدنشورف.یدوجوم  تروص  رد  طقف  یراذگ 

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

54336088-071  ، 54340405-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54440823-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ یفرصم   یفرصم ناونع : : ناونع 3131
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یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6109222 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قباطم  کیتویب  یتنآ  یاه  کسید  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030686002927 زاین :  هرامش 

یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
MAST یتراجت مان  یجیرتراک  رادقم 5  یکیتسالپ  یطوق  یدنب  هتسب  عون   FOX30C لدم  µg 30 نیتیسکوفس مارگویب  یتنآ  کسید  صیخشت  تیک  الاک :  مان 

نیار یسانشبورکیم  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسلگنا  هدنزاس  روشک   GROUP LTD
هتسب 614 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  دمیآ  رد  تبث  تلاصا و  بسچرب   --- دوش تسویپ  روتکاف  شیپ   --- یرابتعا دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

36474055-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دمحا ریوب  یتشهب  رتکد  دیهش  یباوختخت  ناتسرامیب 160   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6109238 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یطوق دادعت 1  راگآ   S.S تشک طیحم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030094000911 زاین :  هرامش 

دمحا ریوب  یتشهب  رتکد  دیهش  یباوختخت  ناتسرامیب 160  هدننک :  رازگرب 
سوت یامزآ  نایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  سوت  یامزآ  نایوپ  هدنزاس  عجرم  یددع  ینوفلس 10  هتسب  هدامآ   EMB agar تشک طیحم  الاک :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

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

دش دهاوخ  عوجرم  الاک  تیفیک  دیتات  مدع  تروص  رد  ددرگ -  همیمض   IRC دک اب  روتکاف  شیپ  تمیق -  نالعا  تهج  دکناریا  ههام -  تخادرپ 6   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7591794857 یتسپ :  دک  یرظتنم ،  دیهش  جوسای خ  دمحا ،  ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33221813-074  ، 33224721-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33221811-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیتویب کیتویب یتنآ   یتنآ یاه   یاه کسید   کسید ناونع : : ناونع 3232

یطوق یطوق   11 دادعت   دادعت راگآ   راگآ   S .SS.S تشک   تشک طیحم   طیحم ناونع : : ناونع 3333

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دمحا ریوب  یتشهب  رتکد  دیهش  یباوختخت  ناتسرامیب 160   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6109239 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قباطم  تیک -  دادعت 10  ووالکسا  یهاگتسد   CRP تیک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030094000910 زاین :  هرامش 

دمحا ریوب  یتشهب  رتکد  دیهش  یباوختخت  ناتسرامیب 160  هدننک :  رازگرب 
روشک  AUTOBIO DIAGNOSTICS هدنزاس عجرم  یتست  ییاوقم 100  هبعج  رزیالانآ  سنسنیمولیمک  ومولوتا  هاگتسد  دربراک   CRP HS-CLIA تیک الاک :  مان 

نایسراپ نیگن  نایون  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس 
هتسب 1 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
دمحا ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دش دهاوخ  عوجرم  الاک  تیفیک  دیتات  مدع  تروص  رد  ددرگ -  همیمض   IRC دک اب  روتکاف  شیپ  تمیق -  نالعا  تهج  دکناریا  ههام -  تخادرپ 6   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7591794857 یتسپ :  دک  یرظتنم ،  دیهش  جوسای خ  دمحا ،  ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33221813-074  ، 33224721-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33221811-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ووالکسا ووالکسا یهاگتسد   یهاگتسد   CRPCRP  تیک تیک ناونع : : ناونع 3434
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بونج رابدور  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 13 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6109241 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیئاتو الاک  لاسرازا  سپ  یدقن  تخادرپ  - دشابیم هدننک  نیمات  هدهعرب  لمح  هنیزه  - هاگتسد 65 روخ تراک  میس  فارگومرت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
- ینف لوئسم 

1101093027000049 زاین :  هرامش 
بونج رابدور  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 

روشک ویرآ  دنورآ  نیدار  هدنزاس  عجرم  یآ  زیرف  یتراجت  مان   FE-32IP لدم  LCD رگشیامن یاراد  نکمرگ  هدنهد و  رادشه  هب  زهجم  لاتیجید  امد  رلرتنک  الاک :  مان 
ویرآ دنورآ  نیدار  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس 

هاگتسد 65 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

بونج رابدور  رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دنشاب روخ  تراک  میس  فارگومرت  - ینف لوئسم  دیئاتو  الاک  لاسرا  زا  سپ  یدقن  تخادرپ  - دشابیم هدننک  نیمات  هدهعرب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7883119144 یتسپ :  دک  بونج ،  رابدور  ناتسرهش  تشادهب  زکرم  ادهش  راولوب  بونج  رابدور  بونج ،  رابدور  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43367699-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2490864-913 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگتسد هاگتسد 6565 روخ روخ تراک   تراک میس   میس فارگومرت   فارگومرت ناونع : : ناونع 3535
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رهشوب سراف  جیلخ  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 10 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6109249 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاگ تفن و  یاه  هاگشیامزآ  یدنبوکس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004519000270 زاین :  هرامش 

رهشوب سراف  جیلخ  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

عوطقم 1 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدوب عالطا  تهج  ًافرص  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هیارا  تسویپ  کرادم  ساسا  رب  تمیق 

دوش اضما  رهم و  تسویپ  کرادم 

7516913817 یتسپ :  دک  سراف ،  جیلخ  هاگشناد  ینیهام  دیهش  ینمهب خ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31222282-077  ، 12220275-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

12220275-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاگ زاگ وو   تفن   تفن یاه   یاه هاگشیامزآ   هاگشیامزآ یدنبوکس   یدنبوکس ناونع : : ناونع 3636
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یعامتجا نیمات  یللملا  نیب  یناگرزاب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6109260 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دروم زین  هباشم  یاهالاک  دک  ناریا  ینف (  تسویپ  لودج  تاصخشم و  قباطم  هخاش  ژویفیرتناس 48  هاگتسد  تساوخرد 2  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسا دات 

1101096446000249 زاین :  هرامش 
یعامتجا نیمات  یللملا  نیب  یناگرزاب  هدننک :  رازگرب 

زیهجت لآ  هدیا  لپ  هدننک  هضرع  عجرم   P.I.T یتراجت مان   PIT320 لدم الاب  تعرس  اب  لاسروینوی  ژویفیرتناس  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
رهشمالسا رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1968644871 یتسپ :  دک   ، 36 کالپ یمارهب  کباب  دیهش  هچوک  رفظ  زا  رتالاب  جع ) ) رصعیلو نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88783821-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88873560-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دات دات دروم   دروم زین   زین هباشم   هباشم یاهالاک   یاهالاک دکدک   ناریا   ناریا ینف (  (  ینف تسویپ   تسویپ لودج   لودج وو   تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم هخاش   هخاش   4848 ژویفیرتناس   ژویفیرتناس هاگتسد   هاگتسد   22 تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع
(( تسا تسا

3737
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رصعیلو ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6109288 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دک  ناریا  تسویپ  حرش  هب  یپوکسودنا  سنپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090122000843 زاین :  هرامش 

رصعیلو ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ بط  انرب  هدننک  هضرع  عجرم   JIUHONG یتراجت مان   JHY-FB-23-180-O-P لدم یپوکسودنآ  یرادرب  هنومن  فرصم  رابکی  سنپ  الاک :  مان 

ددع 400 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

یلخاد بط  هدننک  هضرع  عجرم   ATE MEDICAL هدنزاس عجرم  یددع  ییاوقم 1  هبعج   mm 230 زیاس فرصمرابکی  یپوکسونولک  یرادرب  هنومن  سنپ  الاک :  مان 
ATE-QYQ-23-230 لدم ورشیپ 

ددع 100 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

رهش مئاق  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4761893837 یتسپ :  دک  یزرواشک ،  داهج  هرادا  بنج  یراس  نابایخ  رهش ،  مئاق  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42032032-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42033108-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا تسویپ   تسویپ حرش   حرش هبهب   یپوکسودنا   یپوکسودنا سنپ   سنپ ناونع : : ناونع 3838
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یعامتجا نیمات  یللملا  نیب  یناگرزاب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6109291 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسا دات  دروم  زین  هباشم  یاهالاک  دک  ناریا  ینف (  تسویپ  لودج  تاصخشم و  قباطم  بای  گر  هاگتسد  دیرخ 2  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096446000248 زاین :  هرامش 

یعامتجا نیمات  یللملا  نیب  یناگرزاب  هدننک :  رازگرب 
نامرد دازون  هدننک  هضرع  عجرم  نامرد  دازون  یتراجت  مان   ND-100 لدم یکشزپ  لافطا  دازون و  بای  گر  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

رهشمالسا رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1968644871 یتسپ :  دک   ، 36 کالپ یمارهب  کباب  دیهش  هچوک  رفظ  زا  رتالاب  جع ) ) رصعیلو نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88783821-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88873560-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بای بای گرگر   هاگتسد   هاگتسد   22 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3939
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نایور هاگشهوژپ  یهاگشناد -  داهج   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6109311 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جنپ تسیب و  15ml conical strilized ژویفیرتناس هلول.هتسب  500 لیرتسا کت.هدنبسچ.هناخ  6 لولس تشک  تیلپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع 200 یددع

.تسا هباشم  دک  ناریا 
1101050136000361 زاین :  هرامش 

نایور هاگشهوژپ  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
صیخشت امزآ  دهم  هدننک  هضرع  عجرم   EXPILAB یتراجت مان  یددع  هسیک 50   ml 50 یهاگشیامزآ ژویفیرتناس  هلول  الاک :  مان 

هسیک 1 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

23562599-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جنپ جنپ وو   تسیب   تسیب 1515 ml conical s trilizedml conical s trilized ژویفیرتناس ژویفیرتناس هلول   هلول .. هتسب   هتسب 500500 لیرتسا لیرتسا کت.هدنبسچ.هناخ   کت.هدنبسچ.هناخ 66 لولس لولس تشک   تشک تیلپ   تیلپ ناونع : : ناونع
ددع ددع 200200 یددع یددع

4040
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بیس ییاتسور  ینامرد  یتشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6109477 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناروس یزکرم  هاگشیامزآ  تنیباک  بصن  تخاس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093196000033 زاین :  هرامش 

بیس ییاتسور  ینامرد  یتشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یهارش ینازچ  یدهم  هدننک  هضرع  عجرم   cm 16 تماخض  90x1000 cm داعبا  ELIT لدم  MDF تنیباک الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

ناروس بیس  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ییا هزوریف  گنر  سالگیاه  سنج  ناروس  یزکرم  هاگشیامزآ  تنیباک  بصن  تخاس و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یلامش ،  رنهاب  نابایخ  یاهتنا  رنهاب -  نابایخ  ناروس -  بیس و  ناتسرهش  ناروس ،  بیس  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9961714464

37692105-054  ، 37692130-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37692130-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگشیامزآ هاگشیامزآ تنیباک   تنیباک بصن   بصن وو   تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 4141

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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درگتشه یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6109487 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یالاک دیرخ  تیولوا  هدش - باختنا  هباشم  دک  ناریا  هدش -  تساوخرد  متیآ  یتسویپ و 53  هگرب  قبط 6  یهاگشیامزآ  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یلخاد

1101091290000080 زاین :  هرامش 
درگتشه یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

یدیلوت یشهوژپ و  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ناشفا  راهب  یدیلوت  یشهوژپ و  هدنزاس  عجرم   cc 2 فرظ یژولوتامه  نوخ  لرتنک  فرعم  الاک :  مان 
ناشفا راهب 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

غالبجواس رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- تسا هدنشورف  اب  یعوجرم  لمح و  هیارک  تسیمازلا - هناماس  تسویپ  کرادم  رد  ، یتساوخرد مالقا  هیلک  تهج  تازج  رکذ  اب  روتکاف  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هزور 45 هیوست - تسیمازلا ، راب لیوحن  ماگنه  هاگشیامزآ  سانشراک  دات  - تسیمازلا ، یتساوخرد دراوم  کت  کت  تهج  لوصحم  شورف  دم  یآ  کرادم 

3361788453 یتسپ :  دک  درگتشه ،  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  ماما  راولب  میدق  درگتشه  زربلا  غالبجواس ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44229013-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44229011-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

cccc   22 فرظ   فرظ یژولوتامه   یژولوتامه نوخ   نوخ لرتنک   لرتنک فرعم   فرعم ناونع : : ناونع 4242

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یعامتجا نیمات  یمومع  هاگنامرد   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6109499 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هار بصن و  لاسرا و  همیب  هنیزه  شورف - زا  سپ  تامدخ  یاراد  تاعطق - ینابیتشپ  وربتعم  یتناراگاب  بلق - یوکا  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم هدننک  نیمات  هدهعرب  یزادنا 

1101093121000050 زاین :  هرامش 
یعامتجا نیمات  یمومع  هاگنامرد  هدننک :  رازگرب 

درخ فرژ  هدننک  هضرع  عجرم   COMPUMEDICS یتراجت مان   SCAN LT لدم یکشزپ  لباترپ  فارگ  ولافسنا  وکا  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/27 زاین :  خیرات 
یوخ رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نیمات هدهعرب  یزادنا  هار  بصن و  لاسرا و  همیب  هنیزه  شورف - زا  سپ  تامدخ  یاراد  تاعطق - ینابیتشپ  وربتعم  یتناراگاب  بلق - یوکا  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هدننک 

 : یتسپ دک  یوخ ،  ایبنالا  متاخ  یصصخت  هاگنامرد  روا  یداش  رختسا  یور  هبور  رصعیلو  راولب  یوخ  یوخ ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5815834741

36267707-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36267710-044 :: 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 لباترپ   لباترپ فارگ   فارگ ولافسنا   ولافسنا وکا   وکا هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 4343
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دزی یقودص  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6109523 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگشیامزآ یفرصم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا 
1101090217000328 زاین :  هرامش 

دزی یقودصدیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناریا روتساپ  وتیتسنا  هدننک  هضرع  عجرم  هلول  تیار  نژ  یتنآ  یتراجت  مان   ml 10 یا هشیش  لایو  یدنب  هتسب  عون  تیار  صیخشت  تیک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هناماس خرن  روتکاف و  شیپ  غلبم  تریاغم  تروص  رد.ددرگ  تبث  هناماس  رد  یتساوخرد  مالقا  هیلک  ساسا  رب  یراذگ  خرن  هعلاطم و  یتسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تشگ دیهاوخ  فذح  طیارش  ره  تحت 

.دنشاب هتشاد  رابتعا   imed تیاس رد  لاعف و  یگدنیامن  ربتعم و   IRC دیاب تالوصحم  هیلک 

8915887857 یتسپ :  دک  یقودص ،  دیهش  ناتسرامیب  انیس ،  نبا  راولب  یدنق ،  دیهش  راولب  هیئافص ،  دزی ،  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38224000-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38224100-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یایا هشیش   هشیش لایو   لایو یدنب   یدنب هتسب   هتسب عون   عون تیار   تیار صیخشت   صیخشت تیک   تیک ناونع : : ناونع 4444

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

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

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

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

6109550 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  ...و   taq 2x master mix تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003034000405 زاین :  هرامش 

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

ددع  1 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

بسک زاوج  ای  یلم و  هسانش  ای  یداصتقا  دک  هئاراددرگ  یم  در  تساوخرد  روتکاف  شیپ  لاسرا  مدع  تروصرد.دشاب  یم  هدنشورف  اب  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف لصاح  سامت  اکمآ  شخب   64112223 نفلت اب  دوخ  تالاوس  یارب.دشاب  یم  یمازلا 

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

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

66465132-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

6109552 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  ...و  تشک  طیحم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003034000406 زاین :  هرامش 

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

ددع  1 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

بسک زاوج  ای  یلم و  هسانش  ای  یداصتقا  دک  هئاراددرگ  یم  در  تساوخرد  روتکاف  شیپ  لاسرا  مدع  تروصرد.دشاب  یم  هدنشورف  اب  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف لصاح  سامت  اکمآ  شخب   64112223 نفلت اب  دوخ  تالاوس  یارب.دشاب  یم  یمازلا 

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

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

66465132-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

taq 2x master mixtaq 2x master mix ناونع : : ناونع 4545

تشک تشک طیحم   طیحم ناونع : : ناونع 4646

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

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

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

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

6109556 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  ...و  تشک  طیحم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003034000408 زاین :  هرامش 

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

ددع  1 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

بسک زاوج  ای  یلم و  هسانش  ای  یداصتقا  دک  هئاراددرگ  یم  در  تساوخرد  روتکاف  شیپ  لاسرا  مدع  تروصرد.دشاب  یم  هدنشورف  اب  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف لصاح  سامت  اکمآ  شخب   64112223 نفلت اب  دوخ  تالاوس  یارب.دشاب  یم  یمازلا 

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

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

66465132-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

6109557 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  ...و  فرودنپا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003034000407 زاین :  هرامش 

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

ددع  1 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

بسک زاوج  ای  یلم و  هسانش  ای  یداصتقا  دک  هئاراددرگ  یم  در  تساوخرد  روتکاف  شیپ  لاسرا  مدع  تروصرد.دشاب  یم  هدنشورف  اب  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف لصاح  سامت  اکمآ  شخب   64112223 نفلت اب  دوخ  تالاوس  یارب.دشاب  یم  یمازلا 

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

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

66465132-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تشک تشک طیحم   طیحم ناونع : : ناونع 4747

فرودنپا فرودنپا ناونع : : ناونع 4848

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

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

زا 203 ھحفص 37 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/uj9qbxl7d6e2q?user=73474&ntc=6109556
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6109556?code=73474
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/m276mb6hvnfk4?user=73474&ntc=6109557
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6109557?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


جدننس رثوک  یباوختخت  ناتسرامیب 540   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6109559 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تس 40  - لیناماگ لماک  تس  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094039000292 زاین :  هرامش 

جدننس رثوک  یباوختخت  ناتسرامیب 540  هدننک :  رازگرب 
suzhou xinrong best medical هدنزاس عجرم  یددع  ینولیان 1  هتسب  دک 5024-3414   12x240 mm زیاس  PFN اماگ گنیکالرتنیا  رومف  لین  الاک :  مان 

رصع نایور  نامرآ  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم   instrument co.ltd
ددع 40 دادعت : 

1401/10/18 زاین :  خیرات 
جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نیمات هدهع  رب  لاسرا  هنیزه  دوش -  یرازگراب  تسویپ  تسیل  قبط  لماک  تس  روتکاف  شیپ  افطل  دشابیم  ضرفشیپ  تروصب  هدش  دراو  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدهعت تروصب  تخادرپزاب  هدننک و 

6617983476 یتسپ :  دک  رثوک ،  ینامرد  یشزومآ  یکشزپ  زکرم  یدمح  نیدلا  ناهرب  راولب  جدننس  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33611223-087  ، 33611301-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33611221-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

PFNPFN  اماگ اماگ گنیکالرتنیا   گنیکالرتنیا رومف   رومف لین   لین ناونع : : ناونع 4949
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اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6109563 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبطددع  1 روتلاومیس وددع  کش 1 ورتکلا  روتاربیلاک  رتست  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003912001004 زاین :  هرامش 

اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قبط  ecg روتالومیس کش و  ورتکلا  روتاربیلاک  رتست  - 

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

1401/10/17 زاین :  خیرات 
اسف رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیلوت تروص  رد  دشاب  یکشزپ  تازیهجت  هرادا  تیاس  رد  هدننک  نیمات  دشابیم  هدننک  نیمات  اب  لمح  هنیزه  دشابیم  یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینف 09101772738 سانشراکو  دیرخ 09175676745 سانشراک  دوش  یراذگ  تمیق  یناریا  لخاد 

7461686688 یتسپ :  دک  اسف ،  ینامرد  یتشادهب ، تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  انیس ، نبا  نادیم  اسف ، اسف ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53314017-071  ، 53350994-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53357091-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتلاومیس روتلاومیس وددع   وددع 11 کشکش   ورتکلا   ورتکلا روتاربیلاک   روتاربیلاک رتست   رتست ناونع : : ناونع 5050
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نایور هاگشهوژپ  یهاگشناد -  داهج   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6109567 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 pET 15b روتکو رد  نژ  نولک  نژ P5 و  زتنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 Nhe1 و Nco1، Xho1 میزنآ شرب  هاگیاج  یاراد   P5 یلاوت

تسا هباشمدک  ناریا 
1101050136000365 زاین :  هرامش 

نایور هاگشهوژپ  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
عجرم ناویات  هدنزاس  روشک   SMOBIO هدنزاس عجرم   SMOBIO یتراجت مان   ml 1/5 یبویت هتسب 8   RP1300 دک  CDNA زتنس یشنکاو  تیک 100  الاک :  مان 

ماگشیپ یروآ  نف  تسیز  هدننک  هضرع 
هتسب 1 دادعت : 

1401/10/27 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدننک  نیماتاب  الاک  لیوحت  رد  یناوتان  تساوخردزاریغ و  یالاک  تمیق  مالعا  تیلوئسم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یتسویپ  روتکاف  شیپ  قباطم  دحاو  تمیق.تسا  یگدیسر  طرشروتکاف  شیپ  تسویپ 

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

95015680-031  ، 23562610-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23562599-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Nhe1Nhe1 وو     Nco1 ، Xho1Nco1، Xho1 میزنآ   میزنآ شرب   شرب هاگیاج   هاگیاج یاراد   یاراد   P5P5 یلاوت   یلاوت   pET 15bpET 15b  روتکو روتکو ردرد   نژنژ   نولک   نولک وو     P5P5 نژنژ   زتنس   زتنس ناونع : : ناونع 5151

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

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

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

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

6109569 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نژ  زتنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
P11)

 Xba1 و Nco1, Xho1 میزنآ شرب  هاگیاج  یاراد 
تسا هباشمدک  ناریا 

1101050136000366 زاین :  هرامش 
نایور هاگشهوژپ  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 

تایح انیرآ  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   QIAGEN هدنزاس عجرم  یتیک  هتسب 1  یتاقیقحت  هاگشیامزآ   QIAseq FX DNA Library Kit تیک الاک :  مان 
لدم 180475 شناد 

هتسب 1 دادعت : 
1401/10/27 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدننک  نیماتاب  الاک  لیوحت  رد  یناوتان  تساوخردزاریغ و  یالاک  تمیق  مالعا  تیلوئسم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هجاوخ دشاب 09388130659 یتسویپ  روتکاف  شیپ  قباطم  دحاو  تمیق.تسا  یگدیسر  طرشروتکاف  شیپ  تسویپ 

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

95015680-031  ، 23562610-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23562599-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Xba1Xba1 وو     Nco1 ,  Xho1Nco1 ,  Xho1 میزنآ   میزنآ شرب   شرب هاگیاج   هاگیاج یاراد   یاراد   P11P11 )) نژنژ   زتنس   زتنس ناونع : : ناونع 5252
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یعامتجا تمالس  یشخبناوت و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6109570 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  ریز  تاصخشم  اب  سناکس  هاگتسد  رزیل  هب  زاین  دشاب ، یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
showa optronics SOC GLG3078 Argon laser head

1101030708000585 زاین :  هرامش 
یعامتجا تمالس  یشخبناوت و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

هنایمرواخ تمالس  نایک  هدننک  هضرع  عجرم   HELICOS یتراجت مان   Heliscope لدم نژ  لماک  سناکس  لمکم  یا  نا  ید  کینکت  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دش دهاوخ  هداد  تدوع  تساوخرد  اب  الاک  تریاغم  تروص  رد  .دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1985713871 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  تمالس  یشخبناوت و  مولع  هاگشناد  رایکدوک  نابایخ  یاهتنا  وجشناد  راولب  نیوا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

71732810-021  ، 22180024-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22180024-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نژنژ لماک   لماک سناکس   سناکس لمکم   لمکم یایا   نانا   یدید   کینکت   کینکت هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 5353
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نادبنگود همیکح  یب  یب  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6109592 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(- imed  ) یکشزپ تازیهجت  لک  هرادا  دات  دروم  - ههام 4 تخادرپ هباشم - دکناریا  - ناریا تخاس  هلاناک  نامیدس 10  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ دیق  روتکافرد  irc

1101030090000416 زاین :  هرامش 
نادبنگود همیکح س   یب  یب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

بط زآ  نایسراپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   ESR 2010 لدم یهاگشیامزآ  نامیدس  روزیلانآ  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
نادبنگود رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یموصعم 09171490483 یاقآ   : هاگشیامزآ لوئسم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ جردروتکاف  شیپ 

دشاب یم  هدنرباب  لمح  هنیزه 
 09175183734: زادرپراکدنوار سدنهم 

دریذپ تروص  ینوناقو  مزال  تامادقا  هاگشناد  یتالماعم  یلام و  همان  نیئآ  قبط  ، نیفرط نایم  فالتخاداجیا  تروصرد 

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

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

32337160-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هلاناک هلاناک   1010 نامیدس   نامیدس هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 5454
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نادابآ رویرهش  یعامتجا 17  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6109634 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییوراد لاچخی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050265000234 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  نادابآ  رویرهش  یعامتجا 17  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  کادآ  بط  شیوپ  هدنزاس  عجرم   PTA یتراجت مان   ds.RLab لدم رگال  اتید  تراک و  میس  یاراد  ییوراد  یهاگشیامزآ و  لاچخی  الاک :  مان 

کادآ بط  شیوپ 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم لاطبا  تسویپ  لیاف  دقاف  داهنشیپ  دوش  یراذگ  راب  لیمکت  زا  دعب  لیافانمضدشاب  یتسویپ  لیاف  قبط  تاصخشم  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
روتکافو الاک  لیوحت  زا  دعب  هامکی  تخادرپ  تدم  ددرگ 

6318913331 یتسپ :  دک  رویرهش ،  ناتسرامیب 17  طیطش  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53354546-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53354540-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییوراد ییوراد لاچخی   لاچخی ناونع : : ناونع 5555
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هواس یکشزپ  مولع  هاگشناد  تشادهب  تنواعم   :: 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 14 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6109659 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهاگشیامزآ ملق   152 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030114000070 زاین :  هرامش 

هواس یکشزپ  مولع  هاگشناد  تشادهب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
روشک . RANDOX LABORATORIES LTD هدنزاس عجرم   RANDOX یتراجت مان   ml 1 لایو  AD5000 لدم زالودلآ  روتاربیلاک  یمیشویب  لرتنک  مرس  الاک :  مان 

تداعس یایمیک  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسلگنا  هدنزاس 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
هواس رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام هس  تخادرپ  هدننک و  نیمات  هدهعب  دصقم  ات  لمح  هنیزه   ) تسا همیمض  تسویپ  لیاف  رد  زاین  دروم  مالقا  تسا .  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ  افطل  ( دشابیم

3918698786 یتسپ :  دک  یزرواشک ،  کناب  بنج  یناقلاط  نابایخ  هواس  هواس ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42222080-086  ، 42232030-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42226653-086 :: 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 ملق   ملق   152152 ناونع : : ناونع 5656
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شیک هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6109727 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بآ رد  نغور  شجنسروزیلانآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631004947 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   HORIBA هدنزاس عجرم   HORIBA یتراجت مان   HORIBA OCMA-500 لدم بآ  رد  نغور  شجنس  بآ  روزیلانآ  الاک :  مان 

شیاپ سراپ  ناسیب  هدننک 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ریغ رد  ددرگ  همیمض  یلام  ینف و  داهنشیپ  امتح  دشاب  تسویپ  لیاف  قبط  اقیقد  هدش  رکذ  یتسویپ  یاهلیاف  رد  رادیرخ  طیارش  الاک و  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یزردوگ  09163625176 لاوس هنوگره  تهج  نفلتدش  دهاوخن  هداد  یرثا  بیترت  تروصنیا 

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

32309175-071  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جرک ناتسرهش  برغ  تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6109754 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام ود  تخادرپ  دنرب /  رکذ  اب  تسا  یمازلا  روتکافشیپ  دمیآ و  هئارا  تساوخرد /  قباطم  یهاگشیامزآ /  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092395000081 زاین :  هرامش 

جرک برغ  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
سراپ لآ  هدیا  لپ  تکرش  زا  ینلیپورپ  یلپ  راد  هتسد  جردم  لدم   ml 1000 تیفرظ یهاگشیامزآ  رشب  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام ود  تخادرپ  دنرب /  رکذ  اب  تسا  یمازلا  روتکافشیپ  دمیآ و  هئارا  تساوخرد /  قباطم  یهاگشیامزآ /  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3197677611 یتسپ :  دک  جرک ،  برغ  تشادهب  زکرم  زاگ  پمپ  بنج  یرادرهش  نادیم  الاب  کراصح  جرک  زربلا  ناتسا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34516108-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3516108-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بآبآ ردرد   نغور   نغور شجنسروزیلانآ   شجنسروزیلانآ ناونع : : ناونع 5757

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ رشب   رشب ناونع : : ناونع 5858
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دهشم یسودرف  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 14 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6109762 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

133986 تساوخرد  . یهاگشیامزآ وزارت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091579000508 زاین :  هرامش 
دهشم یسودرف  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

زیربت یهاگشیامزآ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   KERN یتراجت مان   Abj220-4nm لدم یهاگشیامزآ  یکیرتکلا  وزارت  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نعت ور  دروم  نیمه  طقف  هک  دش  دهاوخ  هداد  خساپ  یتساوخرد  هب  -MDS9800 لدم کحم  یهاگشیامزآ  لاتیجید  وزارت  - هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دننک تمیق 

9177948974 یتسپ :  دک  دهشم ،  یسودرف  هاگشناد  یزکرم  نامزاس  هاگشناد –  سیدرپ  یدازآ –  نادیم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38803709-051  ، 38802000-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38802000-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناتسا  نوخ  لاقتنا  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6109766 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Browne کرام یددع ) هتسب 100   ) والکوتا راون  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003366000205 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  نوخ  لاقتنا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
Browne کرام یددع ) هتسب 100   ) والکوتا راون  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
هتسب  12 دادعت : 

1401/10/19 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیوحت نامز  زا  لاسکی  لقادح  : اضقنا خیرات  - لاس نایاپ  رثکدح  : هیوست هوحن  (- مود قاتشم  ) ناهفصا نوخ  لاقتنا  رابنا  لیوحت : لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8158184435 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  ناتسا  نوخ  لاقتنا  لک  هرادا  ناتسرهش   لپ  زا  دعب  مود  قاتشم  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32617110-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32617110-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ وزارت   وزارت ناونع : : ناونع 5959

(( یددع یددع   100100 هتسب   هتسب  ) ) والکوتا والکوتا راون   راون ناونع : : ناونع 6060
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یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6109769 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قباطم  وگاتسا  تکرش  یاه  تیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030686000104 زاین :  هرامش 

یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
تسویپ قباطم  وگاتسا  تکرش  یاه  تیک  - 

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

1401/10/15 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرابتعا دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

36474055-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادمه ناتسا  نایچشرف  انیس -  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6109775 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هامدنفسا 1401 تخادرپزاب  تسویپ - هب  هعجارم  تسا - هباشم  دکناریا  ددع - دادعت 500  هب  نوخ  دصف  هسیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092647000446 زاین :  هرامش 

نادمه انیس  نایچشرفینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
للم هار  ناثراو  هدننک  هضرع  عجرم   VERMELL یتراجت مان   BL لدم  ml 450 تیفرظ نوخ  دصف  هسیک  الاک :  مان 

ددع 500 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6516848741 یتسپ :  دک  انیس ،  ناتسرامیب  ناتسرنه -  نابایخ  یادتبا  روتساپ -  هار  راهچ  نادمه -  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38254083-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38254083-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وگاتسا وگاتسا تکرش   تکرش یاه   یاه تیک   تیک ناونع : : ناونع 6161

نوخ نوخ دصف   دصف هسیک   هسیک ناونع : : ناونع 6262
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ابص هاگورین  تاریمعت  یرادرب و  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

SABA-262-914 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/10/20هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6109808 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد کی   OLIP T100 نژیوومرت نیبرود  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رصعیلو ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6109851 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دک  ناریا  تسویپ  حرش  هب  تفارگ  ولا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090122000848 زاین :  هرامش 

رصعیلو ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناتسبط هدننک  هضرع  عجرم   MIDICAL BIOMAT یتراجت مان   cc 10 ییاوقم هبعج  یدنب  هتسب  عون   SURECHIP لدم یدپوترا  یناوختسا  تفارگ  الاک :  مان 

رتسگ
هبعج 40 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
رهش مئاق  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یناریا یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4761893837 یتسپ :  دک  یزرواشک ،  داهج  هرادا  بنج  یراس  نابایخ  رهش ،  مئاق  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42032032-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42033108-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگتسد هاگتسد کیکی     OLIP T100OLIP T100 نژیوومرت   نژیوومرت نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6363

یدپوترا یدپوترا یناوختسا   یناوختسا تفارگ   تفارگ ناونع : : ناونع 6464
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بانیم ع )  ) لضفلاوبا ترضح  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6109868 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکاف شیپ  ، دوش هظحالم  هک  تسویپ  مالقا  ساسارب  ییاهن  تمیق  ( دشاب یلاع  تیفیکاب  امتح  مالقا  ) یهاگشیامزآ یاه  تیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسا یمازلاروتکاف  شیپ  تسویپ  ) دوش تسویپ 

1101090742000241 زاین :  هرامش 
بانیم لضفلاوبا ع   ترضح  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   AUDIT DIAGNOSTICS هدنزاس عجرم   ml 600 یلایو هبعج 12  یبط  صیخشت  هاگشیامزآ  نوخ  زکولگ  تیک  الاک :  مان 
تراپ نامرد  اتلد 

هتسب 1 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

بانیم رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ناتسا یموب  تیولوا  هدننک  نیمات  ، دوش تقد  مالقادادعت  هب  ، هدننک نیماتاب  لمح  هنیزهو  ههام  3 تروصب تخادرپ  ، هباشم دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7981693119 یتسپ :  دک  بانیم ،  لضفلاوبا  ترضح  ناتسرامیب  دمحا  لآ  راولب  بانیم -  بانیم ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42214120-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42214120-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتکاف روتکاف شیپ   شیپ ،، دوش دوش هظحالم   هظحالم هکهک   تسویپ   تسویپ مالقا   مالقا ساسارب   ساسارب ییاهن   ییاهن تمیق   تمیق (( دشاب دشاب یلاع   یلاع تیفیکاب   تیفیکاب امتح   امتح مالقا   مالقا )) یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ یاه   یاه تیک   تیک ناونع : : ناونع
(( تسا تسا یمازلاروتکاف   یمازلاروتکاف شیپ   شیپ تسویپ   تسویپ )) دوش دوش تسویپ   تسویپ

6565
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ناتسزوخ یمیشورتپ  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6109871 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیز  طیحم  تظافح  هرادا  هاگشیامزآ  تازیهجت  نویساربیلاک  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یمیشورتپ یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس 

1101092372000588 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ یمیشورتپ  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

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

.تسا یمازلا  ناریا  درادناتسا  یلم  نامزاس  زا  نویساربیلاک  زوجم  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

52110026-061  ، 5211118-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52110000-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمیشورتپ یمیشورتپ یداصتقا   یداصتقا هژیو   هژیو هقطنم   هقطنم نامزاس   نامزاس تسیز   تسیز طیحم   طیحم تظافح   تظافح هرادا   هرادا هاگشیامزآ   هاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت نویساربیلاک   نویساربیلاک مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 6666
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مهدزاود هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6109888 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

3378 اضاقت : هرامش  / FGMS نویساربیلاک ردنلیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097164000473 زاین :  هرامش 

مهدزاود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
عجرم  SICHUAN MINGCHUAN CHENGYU CO.LTD یتراجت مان   kg 10 رادقم ندرک  هربیلاک  دربراک   Lit 10 تیفرظ نژورتین  نویساربیلاک  ردنلیس  الاک :  مان 

نارهت زاگ  نفارف  هدننک  هضرع 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ادج یلام  ینف و  داهنشیپ  دشاب / یم  هباشم  دک  ناریا  دامرف / هعلاطم  تقد  هب  تادنتسم  رد  رادیرخ  طیارش  افطل " یمارگ  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یراذگراب 

 : یتسپ دک  یتسپ 485 ،  قودنص  سراپ   یداصتقا  هژیو  هقطنم  ود  تیاس   - ناگنک ناتسرهش   - رهشوب ناتسا  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7511893349

1467274-077  ، 1467082-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

1462725-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

33783378 اضاقت : : اضاقت هرامش   هرامش / / FGMSFGMS نویساربیلاک   نویساربیلاک ردنلیس   ردنلیس ناونع : : ناونع 6767
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رابدور ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6109897 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یناریا  دنرب  دیاب  رظن  دروم  سانجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095581000004 زاین :  هرامش 

رابدور ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
تراجت ناهج  هدننک  هضرع  عجرم   CYLINDER یتراجت مان   L 10 لدم  Lit 10 تیفرظ نژیسکا  لوسپک  الاک :  مان 

ددع 42 دادعت : 
1401/10/27 زاین :  خیرات 

تمالس بط  ایدرب  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   BRt-520 لدم لافطا  هداس  یزیم  جنسدق  الاک :  مان 
ددع 40 دادعت : 

1401/10/27 زاین :  خیرات 
دیون بط  اهاط  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  دیون  بط  اهاط  هدنزاس  عجرم   T1520 لدم یناتسرامیب  لوسپک  لمح  یلارت  الاک :  مان 

ددع 42 دادعت : 
1401/10/27 زاین :  خیرات 

مج ناوت  یتعنص  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   T.J.CO.TAVANJAM یتراجت مان   TJM 0101 لدم نیون  تاجن  حرط  نژیسکا  زاگ  یبط  رتمونام  الاک :  مان 
هاگتسد 49 دادعت : 

1401/10/27 زاین :  خیرات 
رابدور رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنیامن یرازگراب  اددجم  اضما  رهم و  زا  سپو  هدرکرپ  ار  یتسویپ  تسیل  دیاب  تمیق  ناگدنهد  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4461614877 یتسپ :  دک  ارسداد ،  بنج   - رازاب طسو   - رابدور رابدور ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34625313-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34622161-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جنسدق جنسدق نژیسکا -  -  نژیسکا لوسپک   لوسپک ناونع : : ناونع 6868
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زاریش بنیز  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 15 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6109931 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ دیق  روتکاف  شیپ  رد   IRC دک امتح  تکجنیا  ردلوه و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090073000078 زاین :  هرامش 

زاریش س   بنیز   ترضح  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هزاس نوار  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   RS MEDICAL هدنزاس عجرم  یددع  هتسب 1   Holding لدم یهاگشیامزآ  ییازان  تپیپ  الاک :  مان 

ددع 500 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

هزاس نوار  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   RS MEDICAL هدنزاس عجرم  یددع  هتسب 1   ICSI لدم یهاگشیامزآ  ییازان  تپیپ  الاک :  مان 
ددع 500 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاس 1401 نایاپ  ات  تخادرپ   . ددرگ تسویپ   irc دک اب  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7153813311 یتسپ :  دک  (س ، ) بنیز ترضح  ینامرد  یشزومآزکرم  سدقم  عافد  عطاقت  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37266811-071  ، 7266811-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

7265252-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهاش هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6109981 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

LC columns تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094209000259 زاین :  هرامش 

دهاش هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
امزآ نیهب  دمراف  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   MILTENYI BIOTEC هدنزاس عجرم  یتیک  هتسب 1   Anti MHCii-PE صیخشت تیک  الاک :  مان 

هتسب 3 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف هدهع  هب  لاسرا  هنیزه.ددرگ  هئارا  یمسر  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3319118651 یتسپ :  دک  دهاش ،  هاگشناد  ینیمخ - ماما  مرح  یوربور  سراف -  جیلخ  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

51215105-021  ، 51213550-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

51213546-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تکجنیا تکجنیا وو   ردلوه   ردلوه ناونع : : ناونع 6969

LC columnsLC columns ناونع : : ناونع 7070
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دهشم یسودرف  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 14 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6110007 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

133985 تساوخرد رتموتکرفر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091579000507 زاین :  هرامش 
دهشم یسودرف  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

امزآ زیهجت  هلال  هدننک  هضرع  عجرم   ATAGO یتراجت مان   RX-5000?HONEY لدم لاتیجید  یهاگشیامزآ  رتموتکرفر  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تمیق نعت  ور  دروم  نیمه  طقف  هک  دش  دهاوخ  هداد  خساپ  یتساوخرد  هب  -DR-501 لدم  YH لاکینیلک لاتیجید  رتموتکرفر   - هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دننک

9177948974 یتسپ :  دک  دهشم ،  یسودرف  هاگشناد  یزکرم  نامزاس  هاگشناد –  سیدرپ  یدازآ –  نادیم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38803709-051  ، 38802000-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38802000-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتموتکرفر رتموتکرفر ناونع : : ناونع 7171
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دهشم یسودرف  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 11 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6110009 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

100PB یناملآ یلوبناتسا  یزیمور   PH تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هباشم دک  ناریا 

1101091579000510 زاین :  هرامش 
دهشم یسودرف  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

نارال هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   SARTROOS هدنزاس عجرم   SARTROOS یتراجت مان   PB10 لدم یهاگشیامزآ  یزیمور  رتم   PH الاک :  مان 
زیهجت یمیش 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ربتعم یتناراگ  یراد  دشاب -  یم  هامکی  تدم  هب  سانشراک  دات  زا  سپ  تخادرپ  لحارم  دشاب -  یم  هدنشورف  هدهعرب  عوجرم  ای  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب 

سامت 09151564745 هرامش 

9177948974 یتسپ :  دک  دهشم ،  یسودرف  هاگشناد  یزکرم  نامزاس  هاگشناد –  سیدرپ  یدازآ –  نادیم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38806050-051  ، 38802000-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38802000-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

100100 PBPB  یناملآ یناملآ یلوبناتسا   یلوبناتسا یزیمور   یزیمور   PHPH ناونع : : ناونع 7272
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درکرهش هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6110048 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراک زور  هیوست 40  - درکرهش هاگشناد  لیوحت  - تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  - لباترپ ییایمیش  رتم  یتلوم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003935000257 زاین :  هرامش 

درکرهش هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
تراجت ناس  لیگ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   DT-182 لدم لاتیجید  رتم  یتلوم  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراک زور  هیوست 40  - درکرهش هاگشناد  لیوحت  - تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  - لباترپ ییایمیش  رتم  یتلوم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8818634141 یتسپ :  دک  ناماس ،  هداج  رتمولیک 2  - ربهر راولب  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32324440-038  ، 32324401-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32324440-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لباترپ لباترپ ییایمیش   ییایمیش رتم   رتم یتلوم   یتلوم ناونع : : ناونع 7373

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

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

زا 203 ھحفص 57 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/v7s58t5ccznnz?user=73474&ntc=6110048
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6110048?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یعامتجا نیمات  نامزاس  سنارفر  هاگشیامزآ   :: 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   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6110059 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدنزاس روشک  نایسراپ  نیگن  نایون  هدنزاس  عجرم  یتست  ییاوقم 96  هبعج  ردیر  ازیالا  هاگتسد  دربراک   ELISA عون  FT4 تیک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نایسراپ نیگن  نایون  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا 

1101093650000007 زاین :  هرامش 
یعامتجا نیمات  نامزاس  سنارفر  هاگشیامزآ  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  نایسراپ  نیگن  نایون  هدنزاس  عجرم  یتست  ییاوقم 96  هبعج  ردیر  ازیالا  هاگتسد  دربراک   ELISA عون  FT4 تیک الاک :  مان 
نایسراپ نیگن  نایون 
هتسب 30 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09124798766 هطوبرم سانشراک  یگنهامهاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1381935431 یتسپ :  دک  سنارفر ،  هاگشیامزآ  مراهچ -  هقبط  تثعب -  یعامتجا  نیمات  عمتجم  یرذآ -  هار  هس  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66647255-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66644499-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدنزاس هدنزاس روشک   روشک نایسراپ   نایسراپ نیگن   نیگن نایون   نایون هدنزاس   هدنزاس عجرم   عجرم یتست   یتست   9696 ییاوقم   ییاوقم هبعج   هبعج ردیر   ردیر ازیالا   ازیالا هاگتسد   هاگتسد دربراک   دربراک   ELISAELISA  عون عون   FT4FT4  تیک تیک ناونع : : ناونع
نایسراپ نایسراپ نیگن   نیگن نایون   نایون هدننک   هدننک هضرع   هضرع عجرم   عجرم ناریا   ناریا

7474

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

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

زا 203 ھحفص 58 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/mtcg69tz87z2q?user=73474&ntc=6110059
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6110059?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


( زاگ لاقتنا  تایلمع  تفه  هقطنم   ) زاگ لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6110106 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بای ذفنم  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091509000383 زاین :  هرامش 

( زاگ لاقتنا  تایلمع  تفه  هقطنم   ) ناریا زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
شیاپ لرتنک  هعسوت  نیودت  ناراکمه  هدننک  هضرع  عجرم   RADAR یتراجت مان   R279 holiday detector لدم هلول  طوطخ  قیاع  بای  ذفنم  هاگتسد  الاک :  مان 

سراف
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

حرش قبط  تمیق  مالعا  / دشاب یم  رظن  دم  یناریا  یالاک  امتح  لخاد ،  تخاس  یالاک  دوجو  تروص  رد  / دشاب یم  هباشم  هدش  مالعا  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخ  فذح  هدننک  نیمات  خساپ  تروص  نیا  ریغ  رد  هدوب  یمازلا  گولاتاک  هئارا  دشاب و  تسویپ  مالعتسا 

6516839694 یتسپ :  دک  یزاسرهش ،  نکسم و  بنج  هیدیعس  یرتم  یس  راولب  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38412671-081  ، 384120-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38200960-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یعامتجا نیمات  نامزاس  سنارفر  هاگشیامزآ   :: 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   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6110185 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ELISA عون  TSH تیک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093650000006 زاین :  هرامش 

یعامتجا نیمات  نامزاس  سنارفر  هاگشیامزآ  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  نایسراپ  نیگن  نایون  هدنزاس  عجرم  یتست  ییاوقم 96  هبعج  ردیر  ازیالا  هاگتسد  دربراک   ELISA عون  TSH تیک الاک :  مان 

نایسراپ نیگن  نایون 
هتسب 50 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1381935431 یتسپ :  دک  سنارفر ،  هاگشیامزآ  مراهچ -  هقبط  تثعب -  یعامتجا  نیمات  عمتجم  یرذآ -  هار  هس  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66647255-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66644499-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بای بای ذفنم   ذفنم هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 7575

ELISAELISA  عون عون   TSHTSH  تیک تیک ناونع : : ناونع 7676

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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میکح نادناخ  کینیلک  یلپ   :: 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   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6110187 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتناراگاب شوگراهچ  یبوچ  هحفصو  یقرب  زیمو  یرتمیکاپ  هارمه  هب  یناریا  یسامتریغرتمونوت  هاگتسد  تسا  هباشمالاکدک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناگیار لاسرا  هنیزهوربتعم 

1101094461000048 زاین :  هرامش 
میکح نادناخ  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 

ینف هرامش  دقاف  وکمم  ناریا  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   TOPCON یتراجت مان   CT-80 لدم یکشزپ  مشچ  نویسانالپا  رتمونوت  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1359696784 یتسپ :  دک  نسح ،  هدازماما  نابایخ  لوا  - ناپق یهارود  - نیوزق نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55133029-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55133029-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنواهن نایدارمیلع  هلا  تیآ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6110189 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یژولوتاپ دوه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093368000487 زاین :  هرامش 

دنواهن نایدارمیلع  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
زیهجت اترآ  هدننک  هضرع  عجرم  اکینرآ  زیهجت  اترآ  هدنزاس  عجرم   ATA300604 لدم  80x150x220 cm زیاس یهاگشیامزآ  راد  شکدود  یژولوتاپ  دوه  الاک :  مان 

اکینرآ
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
دنواهن رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شیپ افطل  تسا  ههام  هس  باسح  هیوست  - دشاب هاگشیامزآ  سنارفر  داتو  یکشزپ  تازیهجت  هرادا  دات  دروم  - دشابیم هباشمالاک  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( دشابیم هدنشورف  هدهعرب  یربراب  هنیزه  ) دوش یراذگراب  هناماس  رد  روتکاف 

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

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

33217091-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شوگراهچ شوگراهچ یبوچ   یبوچ هحفصو   هحفصو یقرب   یقرب زیمو   زیمو یرتمیکاپ   یرتمیکاپ هارمه   هارمه هبهب   یناریا   یناریا یسامتریغرتمونوت   یسامتریغرتمونوت هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 7777

یژولوتاپ یژولوتاپ دوه   دوه ناونع : : ناونع 7878

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

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

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

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

6110255 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسرامیب یهاگشیامزآ  یکشزپ و  تازیهجت  یفیک  لرتنک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030712000478 زاین :  هرامش 

جوسای لیلج  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یناتسرامیب یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هاگتسد 1126 دادعت : 
1401/11/05 زاین :  خیرات 

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

تماقا ، باهذ بایا و  هنیزه  - دشاب هتشادار  هدش  تسویپ  یکشزپ  تازیهجت  هیلک  تهج  مزال  یاهزوجم  هدننک  تکرش  - تسویپ لیاف  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لیاف - ددرگ یراذگراب  روتکاف  شیپ  - روتکاف تفایردو  یکشزپ  تازیهجت  لوئسم  دات  سپ  هام  شش  تخادرپ  - دشابیم هدننک  تکرشاب  ددجم  نویساربیلاکو 

فیدر 53 تسویپ

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

ناتسرامیب ناتسرامیب یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ وو   یکشزپ   یکشزپ تازیهجت   تازیهجت یفیک   یفیک لرتنک   لرتنک ناونع : : ناونع 7979

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نادنورا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6110258 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Reagent hach ferrover cat تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201093567000757 زاین :  هرامش 

نادنورا زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هیفصت یاه  تیلاعف  بالضاف و  دنامسپ ، تیریدم  یناسر ؛ بآ  الاک :  هورگ 

ددع  84 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

رهشمرخ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یم  ماجنا  الاک  راینا  رد  الاک  دات  لیوحت و  زا  دعب  دشاب و  یم  یرابتعاتخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  نادنورا  یتفن  یاه  نادیم  ات  لمح  هنیزه 

 : یتسپ دک  نادنورا ،  زاگ  تفن و  تکرش   - ورسخ رصان  نابایخ  شبن  یا - هنماخ  هلا  تیآ  راولب   - رهشمرخ رهشمرخ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6417713455

32123177-061  ، 53521980-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53544873-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Reagent hach ferrover catReagent hach ferrover cat ناونع : : ناونع 8080

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   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6110301 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش همیمض  irc دک جرداب  روتکاف  شیپ   - یناریا طقفددع  ینایرش 600- یالوتسیف  نزوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یناریا طقف  - ددع یدیرو 800 الوتسیف ی  نزوس 

1101091684001248 زاین :  هرامش 
نارهت شخب  ضایف  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

اهس ینوفلس  هتسب  رامیب  ندب  هب  نوخ  لاقتنا  یدیرو  الوتسیف  شکم  قیرزت و  نزوس  الاک :  مان 
ددع 800 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
اهس ینوفلس  هتسب  رامیب  زیلاید و  هاگتسد  نیب  یطابترا  هلیسو  ینایرش  یدیرو و  الوتسیف  شکم  قیرزت و  نزوس  الاک :  مان 

ددع 600 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناریا یناریا طقفددع   طقفددع -- 600600 ینایرش   ینایرش یالوتسیف   یالوتسیف نزوس   نزوس ناونع : : ناونع 8181
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مشش هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6110313 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . دوش هعجارم  یتسویپ  لیاف  هب  اضاقت  مالقا  قیقد  تیئور  تهج  هباشم ،  دک  ناریا  یس ، یج  هاگتسد  نوتس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097576000303 زاین :  هرامش 

مشش هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یددع  یکیتسالپ 1500  هتسب   Kpg-1500 لدم کیتنژ  هاگشیامزآ  تهج  اکیلیس  هیاپ  رب   DNA/RNA جارختسا نوتس  الاک :  مان 

نژ سراپ  اینامراک  هدننک  هضرع  عجرم  نژ  سراپ  اینامراک 
هتسب 27 دادعت : 

1401/11/26 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  .دنشاب  یم  یتلود  تالماعم  رد  هلخادم  عنم  نوناق  تیاعر  هب  فظوم  مالعتسا  رد  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنشابیم تیولوا  رد  یلخاد  ناگدننکدیلوت 

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

31318332-077  ، 31318068-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31318072-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیتنژ کیتنژ هاگشیامزآ   هاگشیامزآ تهج   تهج اکیلیس   اکیلیس هیاپ   هیاپ ربرب     DNA/RNADNA/RNA  جارختسا جارختسا نوتس   نوتس ناونع : : ناونع 8282

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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داژن یمشاه  زاگ  شیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6110322 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 THERMOMETER -30+100DEG. F N-22000 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
P/N 35218-001

1201092134000922 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  داژن    یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

 THERMOMETER -30+100DEG. F N-22000 - 
P/N 35218-001

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
no 35 دادعت : 

1401/11/12 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یمازلا  ملقره  تهج  دک  ناریاو  یلام  ینفداهنشیپ ،  هیارا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب ( AVL  ) تفن تکرش  زاجم  ناگدننکدیلوت  تسیلرد  تسیاب  یم  هدنزاس  -2

.دشاب یم  لخاد  تخاس  یالاک  اب  دیرخ  تیولوا  - 3

9184675371 یتسپ :  دک  ارسشناد ،  شبن  هوکبآ -  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37052182-051  ، 37285010-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33002791-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

THERMOMETER -30+100DEG. F N-22000  THERMOMETER -30+100DEG. F N-22000  P/N 352 18-00 1P/N 352 18-00 1 ناونع : : ناونع 8383

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دابآ مرخ  هیذغت  تشادهب و  هدکشناد   :: 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 15 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6110328 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد کی  مادک  ره  ییایلاتیآ  یرتم  یلاک  ییاکیرمآ - لرتنا  هیذغت  پمپ  یرچلیو -  وزارت  هاگشیامزآ (  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060043000010 زاین :  هرامش 

دابآ مرخ  هیذغت  تشادهب و  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
هدیا هدننک  هضرع  عجرم  دنولا  ناژور  نازاس  هدیا  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یددع  هتسب 20   D-IR2018 ریش هاگشیامزآ  تازیهجت  نویساربیلاک  تیک  الاک :  مان 

دنولا ناژور  نازاس 
هتسب 3 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هاگتسد کی  مادک  ره  ییایلاتیآ  یرتم  یلاک  ییاکیرمآ - لرتنا  هیذغت  پمپ  یرچلیو -  وزارت  هاگشیامزآ (  تازیهجت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یکلم 09163978169 یاقآ 

6819789741 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  ناتسرامیب  بنج  ، یقرش تشدلگ  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33409971-066  ، 33409972-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33408176-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییایلاتیآ ییایلاتیآ یرتم   یرتم یلاک   یلاک ییاکیرمآ - - ییاکیرمآ لرتنا   لرتنا هیذغت   هیذغت پمپ   پمپ یرچلیو -  -  یرچلیو وزارت   وزارت هاگشیامزآ (  (  هاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 8484
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تبرت یکشزپ  مولع  هیردیح  تبرت  نیسح  ماما  ناتسرامیب   :: 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 13 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6110471 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوه تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092307000157 زاین :  هرامش 

هیردیح تبرت  یکشزپ  مولع  هیردیح    تبرت  نیسح  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تیسیل  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
هاگتسد  2 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
هیردیح تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدنشورف  هدهع ی  رب  بصن  لمح و  هنیزه  دشاب ، یم  هطوبرم  سانشراک  دیئات  اب  الاک و  لیوحت  زا  دعب  ههامکی  تخادر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9516915169 یتسپ :  دک  ع ، )  ) نیسح ماما  ناتسرامیب  دهشم -  هب  هیردیح  تبرت  هداج  هیردیح ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52226011-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52226011-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6110473 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/12/14 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یهاگشیامزآ فورظ  نیمأت  ناونع : 

14013463 مالعتسا :  هرامش 
رازبا یکدی و  مزاول  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/01/10 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دوه دوه ناونع : : ناونع 8585

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ فورظ   فورظ نیمأت   نیمأت ناونع : : ناونع 8686

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت  ..." )  ..." ) وو ییوراد   ییوراد وو   یکشزپ   یکشزپ وو   یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6110497 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  لک  هرادا  وردوخ  قرب  کیناکم و  وتا  یاههاگراک  زاین  دروم  یفرصم  داوم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تسیل  قبط 

1101003279000021 زاین :  هرامش 
یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزوما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ایوپ نیون  ناوت  لرتنک  یسدنهم  ینف  هدننک  هضرع  عجرم  ناوت  لرتنک  یتراجت  مان   DOS لدم بآ  لولحم  نژیسکا  یریگ  هزادنا  روسنس  الاک :  مان 
ددع 374 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  قبط  یرایتخب  لاحمراهچ و  ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  لک  هرادا  وردوخ  قرب  کیناکم و  وتا  یاههاگراک  زاین  دروم  یفرصم  داوم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  تمیق  یواح  روتکاف  شیپ  هئارا  -

8818613311 یتسپ :  دک  ییاوه ،  لپ  بنج  - بالقنا راولب  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32226200-038  ، 32229340-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32228950-038 :: 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  216216   دادعت " ) " ) طبترم طبترم وو   ییوراد   ییوراد یکشزپ ، ، یکشزپ تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

DOSDOS لدم   لدم بآبآ   لولحم   لولحم نژیسکا   نژیسکا یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 8787
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ص)  ) مظعا ربمایپ  یشهوژپ  ینامرد  یشزومآ  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6108807 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  هک  راد  خیرات  لیرتس  یلصا ا  یناریا  ددع  دادعت 600 هرامش 8 اپوس  رادفاک  هشارت  هلول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091936000661 زاین :  هرامش 

ناگزمره مظعا ص   ربمایپ  یشهوژپ  ینامرد  یشزومآ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب  یکشزپ  رادفاک  فرصمرابکی  هشارت  هلول  الاک :  مان 

ددع 600 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هام یتخادرپو 6 هدننک  نیمات  اب  اتسرامیب ن  رابنا  ات  لمح  هنیزهو  تسا  هدوزفا  شزرا  باستحا  نودب  تمیقو  یموب  ناگدننک  نیمات  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زورهب نفلت 09173692184 دشاب  یم  الاک  لیوحت  زا  سپ 

7919915519 یتسپ :  دک  هیحان 2 ،  یرادرهش  یور  هب  ور  یمالسا -  یروهمج  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-076  ، 33347001-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33347003-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ص)  ) مظعا ربمایپ  یشهوژپ  ینامرد  یشزومآ  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6108816 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  هک  راد  خیرات  لیرتس  ددع ا  دادعت 1200 هرامش 7/5  اپوس  رادفاک  هشارت  هلول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091936000660 زاین :  هرامش 

ناگزمره مظعا ص   ربمایپ  یشهوژپ  ینامرد  یشزومآ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
اپوس یتراجت  مان  یددع  نتراک 60  یکشزپ  دربراک  رادفاک  فرصمرابکی  هشارت  هلول  الاک :  مان 

نتراک 1,200 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتخادرپو تسا  هدننک  نیمات  اب  ناتسرامیب  رایتا  ات  لمح  هنیزهو  تسا  هدوزفا  شزرا  باستحا  نودب  تمیقو  یموب  ناگدننک  نیمات  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زورهب نفلت 09173692184 دشاب  یم  الاک  لیوحت  زا  سپ  هام  6

7919915519 یتسپ :  دک  هیحان 2 ،  یرادرهش  یور  هب  ور  یمالسا -  یروهمج  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-076  ، 33347001-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33347003-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   هکهک   راد   راد خیرات   خیرات لیرتس   لیرتس اا   یلصا   یلصا یناریا   یناریا ددع   ددع 600600 دادعت   دادعت 88 هرامش   هرامش اپوس   اپوس رادفاک   رادفاک هشارت   هشارت هلول   هلول ناونع : : ناونع 8888

تسا تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   هکهک   راد   راد خیرات   خیرات لیرتس   لیرتس اا   ددع   ددع 12001200 دادعت   دادعت   7/57/5 هرامش   هرامش اپوس   اپوس رادفاک   رادفاک هشارت   هشارت هلول   هلول ناونع : : ناونع 8989

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6108822 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرابتعا تخادرپ  دشاب - هتشاد   imed زوجم تکرش  لخاد - دیلوت  نزوسرس 22 و 23 -  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030686002926 زاین :  هرامش 

یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یکشزپ لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب  یکشزپ  کزان  کیمردوپیه  فرصمرابکی  قیرزت  نزوس  رس  الاک :  مان 

( اپوس ) ناریا
ددع 20,000 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددع رازه  هد  زیاس  ره  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

36473231-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36474055-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6108838 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشمدکناریا  ولیک  یس 10  لیرتسا  ردوپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030292000992 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
دار اضر  هدننک  هضرع  عجرم  ناسکوفراس  یتراجت  مان  الاب  هتیسناد  اب  ینلیتا  یلپ  نلاگ   Lit 5 یکشزپ الاب  حطس  هدننک  لیرتسا  هدننک  ینوفع  دض  لولحم  الاک :  مان 

نلاگ 10 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا مالعتسا  مرف  لیمکت  ای  روتکاف  شیپ  دشاب  یم  هدنشورف  هدهعبدصقم  ات  الاک  لاسرا  هنیزه  دشاب  یم  هلاسکی  تخادرپ  زاب  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرابتعا یرابتعا تخادرپ   تخادرپ دشاب - - دشاب هتشاد   هتشاد   imedimed  زوجم زوجم تکرش   تکرش لخاد - - لخاد دیلوت   دیلوت وو  2323 -  -    2222 نزوسرس   نزوسرس ناونع : : ناونع 9090

ینلیتا ینلیتا یلپ   یلپ نلاگ   نلاگ   LitLit   55 یکشزپ   یکشزپ الاب   الاب حطس   حطس هدننک   هدننک لیرتسا   لیرتسا هدننک   هدننک ینوفع   ینوفع دضدض   لولحم   لولحم ناونع : : ناونع 9191

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

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

زا 203 ھحفص 70 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/rn3n89lnd42p2?user=73474&ntc=6108822
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6108822?code=73474
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/6afv3lchy4s84?user=73474&ntc=6108838
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6108838?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


دزی ناتسا  یا  هقطنم  بآ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6108845 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کشت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001074000337 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  یا  هقطنم  بآ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ینولیان هتسب  یدنب  هتسب  عون  دیرگ  دقاف  ایور  هدننک  هضرع  عجرم   cm 22 عافترا ایور  یتراجت  مان   90x200 cm داعبا لاکیدم 1  ایور  یجنفسا  کشت  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامن لصاح  سامت  ینافرع  یاقآ  یلخاد 141  اب  ینف  تاعالطا  بسک  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8916188139 یتسپ :  دک  دزی ،  یا  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش  - تارادا عمتجم  - وجشناد راولب  - دزی دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38258020-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38258046-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ ناتسا  نارگراثیا  روما  دیهش و  داینب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6108846 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاکیدم لاکیدم ایور   ایور یجنفسا   یجنفسا کشت   کشت ناونع : : ناونع 9292

رچلیو رچلیو صوصخم   صوصخم دربراک   دربراک یلومعم   یلومعم هچکشت   هچکشت یکشزپ -  -  یکشزپ تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9393

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تسویپ طیارش  تسیل و  اب  قباطم  یکشزپ  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ یم  داهنشیپ  در  هب  رجنم  تسویپ ، تادنتسم  یرازگراب  لیمکت و  مدع 

1101005211000016 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  نارگراثیا  روما  دیهش و  داینب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هعسوت و هدننک  هضرع  عجرم   ROHO یتراجت مان   38x38 cm زیاس  1R CUSH 8x8 CELL W/COV لدم رچلیو  صوصخم  دربراک  یلومعم  هچکشت  الاک :  مان 
راهباچ دازآ  هقطنم  نارکم  دهاش  تراجت 

ددع 4 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

هعسوت و هدننک  هضرع  عجرم   ROHO یتراجت مان   38x43 cm زیاس  1R CUSH 8X9 CELL W/COV لدم رچلیو  صوصخم  دربراک  یلومعم  هچکشت  الاک :  مان 
راهباچ دازآ  هقطنم  نارکم  دهاش  تراجت 

ددع 4 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم   ROHO یتراجت مان   38x38 cm زیاس  1R CUSH LP 8X8 CELL W/COV لدم رچلیو  صوصخم  دربراک  یلومعم  هچکشت  الاک :  مان 
راهباچ دازآ  هقطنم  نارکم  دهاش  تراجت  هعسوت و 

ددع 8 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

هعسوت هدننک  هضرع  عجرم   ROHO یتراجت مان   38x43 cm زیاس  1R CUSH LP 8X9 CELL W/COV لدم رچلیو  صوصخم  دربراک  یلومعم  هچکشت  الاک :  مان 
راهباچ دازآ  هقطنم  نارکم  دهاش  تراجت  و 

ددع 8 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیوش یم  فذح  ناگدنهد  داهنشیپ  تسیل  زا  رابتعا و  دقاف  داهنشیپ  داتس ، هناماس  رد  یتسویپ  تسیل  یرازگراب  مدع  لیمکت و  مدع  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  تمیق  داهنشیپ  یتسویپ  مرف  رد  جردنم  یاهالاک  کالم  رایعم و  داتس ، هناماس  رد  دک  ناریا  ندوب  هباشم  هب  هجوت  اب 

6155635184 یتسپ :  دک  یبرغ ،  نیدحوم  نابایخ  شبن  - سراپنایک - زاوها زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33339204-061  ، 33361250-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33332425-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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جدننس تثعب  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6108851 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 200  رفص -  زیاس  دازون  یالوناک  لازان  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094058000171 زاین :  هرامش 
جدننس تثعب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نامرد ناروآزارف  هدننک  هضرع  عجرم   SHANYOU هدنزاس عجرم  یددع  هبعج 100  دازون  زیاس  نژیسکا  لازان  الوناک  الاک :  مان 
هبعج 2 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب هتشاد  الاک  تلاصا  پسچرب  ددرگ  تسویپ   IRC دک جرد  اب  امتح  روتکاف  شیپ  .تسا  هدننک  نیمات  تکرش  اب  ناتسرامیب  رابنا  ات  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب لاعف   imed تیاس رد  دیلوت  ای  عیزوت  یگدنیامن 

6619667761 یتسپ :  دک  تثعب ،  ینامرد  یشزومآ  یکشزپ  زکرم  زرواشک -  هارراهچ  جدننس -  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33285910-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33285892-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رفص رفص زیاس   زیاس دازون   دازون یالوناک   یالوناک لازان   لازان ناونع : : ناونع 9494
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دزی ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6108853 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ددع یچگ 15(3000 ریزدناب  ( - ددع یچگ 15(5000 دناب  ( - ددع یچگ 10(3000 دناب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090219000074 زاین :  هرامش 

دبیم ع   قداص   رفعج  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
B.P.I انولس یتفج  ینوفلس  هتسب   cm 15 زیاس یدپوترا  فرصمرابکی  یچگ  دناب  الاک :  مان 

هتسب 5,000 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

B.P.I انولس یتفج  ینوفلس  هتسب   cm 10 زیاس یدپوترا  فرصمرابکی  یچگ  دناب  الاک :  مان 
هتسب 3,000 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
B.P.I دناب تفاس  یتفج  ینوفلس  هتسب   cm 15 زیاس یدپوترا  فرصمرابکی  یچگ  ریز  دناب  الاک :  مان 

هتسب 3,000 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

دبیم رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8961977138 یتسپ :  دک  دبیم ،  (ع ) قداص رفعج  ماما  ناتسرامیب  - زابناج نادیم   - جیسب راولب  - دبیم دبیم ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33261181-035  ، 32351200-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32351206-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( ددع ددع 30003000 )) 1515 یچگ   یچگ ریزدناب   ریزدناب ( - ( - ددع ددع 50005000 )) 1515 یچگ   یچگ دناب   دناب ( - ( - ددع ددع 30003000 )) 1010 یچگ   یچگ دناب   دناب ناونع : : ناونع 9595
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یزار یکشزپناور  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6108859 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ECG یلارت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030219000267 زاین :  هرامش 

یزار یکشزپناور  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
بط هار  ناماگشیپ  یکشزپ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   MT09 لدم  55x40 cm داعبا یکشزپ  دربراک   ECG یلارت الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/10/18 زاین :  خیرات 

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هلول یزلف  هندب  وشک  جنپ  یاراد  دک  یلارت  دشاب ،  یم  تسویپ  رد  زکرم  نیا  زاین  دروم  مالقا  تسیل  هدنشورف ،  هدهع  هب  لمح  هنیزه  یمسر ،  روتکاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
وشک کی  لقادح  هقبط  ود  لیتسا  نامسناپ  یلارت  وشک ،  کی  یاراد  لقادح  لیتسا  ای   ECG :ABS یلارت لیتسا ، 

1866958891 یتسپ :  دک  یزار ،  یکشزپناور  ینامرد  یشزومآ  زکرم  دابآ  نیما  یر  رهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33401236-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33401236-021 :: 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

ECGECG یلارت   یلارت ناونع : : ناونع 9696
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هیمورا رثوک  یباوختخت  ناتسرامیب 100   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6108871 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکاف و شیپ  / ددرگ یم  تدوع  تیفیک  دأت  مدع  تروصرد  / تیفیکاب / دشابیم لداعم  دک  ناریا  لانیاپسا 24و25و26/ نزوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش یراذگراب  اضما و  رهم و  طیارش  گرب 

1101094764000318 زاین :  هرامش 
هیمورا رثوک  یباوختخت  ناتسرامیب 100  هدننک :  رازگرب 

افش فوئر  یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   EXEL یتراجت مان  یددع  نتراک 500  زیاس 26  لانیاپسا  قیرزت  نزوس  الاک :  مان 
نتراک 1 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
افش فوئر  یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   EXEL یتراجت مان  یددع  نتراک 500  زیاس 25  لانیاپسا  قیرزت  نزوس  الاک :  مان 

نتراک 4 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

سراپ تمالس  نیمات  رتسگ  زیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   DR.J یتراجت مان  یددع  رتسیلب 1   mm 90 زیاس  G 24 لانیاپسا شکم  قیرزت و  نزوس  الاک :  مان 
ددع 120 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نزوس  – ددع 2000 دادعت 25 زیاس لانیاپسا  نزوس   – ددع 120 دادعت  24 زیاس لانیاپسا  نزوس  دادعت : /) دشاب یم  یتسویپ  لیاف  قبط  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( ددع 500 دادعت 26 زیاس لانیاپسا 

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

33432309-044  ، 3340998-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3340998-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ // ددرگ ددرگ یمیم   تدوع   تدوع تیفیک   تیفیک دأت   دأت مدع   مدع تروصرد   تروصرد // تیفیکاب تیفیکاب // دشابیم دشابیم لداعم   لداعم دکدک   ناریا   ناریا //2626 وو 2525 وو لانیاپسا  2424 لانیاپسا نزوس   نزوس ناونع : : ناونع
.دوش .دوش یراذگراب   یراذگراب وو   اضما   اضما وو   رهم   رهم طیارش   طیارش گرب   گرب

9797
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اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6108879 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  ددع  یموتونرتسا 1  هرا  یدپوترا 2 و  لیرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003912001005 زاین :  هرامش 

اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قبط  ددع  یموتونرتسا 1  هرا  یدپوترا 2 و  لیرد  - 

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

1401/10/17 زاین :  خیرات 
اسف رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یدهم ریخ  سانشراک  دشاب  یکشزپ  تازیهجت  هرادا  تیاس  رد  هدننک  نیمات  هدننک  نیمات  اب  راب  لمح  هنیزه  دشابیم  یمازلاروتکاف  شیپ  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب لخاد  دیلوت  ههامود  تخادرپو  یمظاک 09175676745

7461686688 یتسپ :  دک  اسف ،  ینامرد  یتشادهب ، تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  انیس ، نبا  نادیم  اسف ، اسف ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53314017-071  ، 53350994-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53357091-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هواپ ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6108885 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیرتسا زاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030097000317 زاین :  هرامش 

هواپ ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
ناکرسیوت یمیش  دنولا  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  ایک  یتراجت  مان  یددع  هتسب 1   15x15 cm زیاس یکشزپ  لیرتسا  نامسناپ  زاگ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

هواپ رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6791719677 یتسپ :  دک  نامردو ،  تشادهب  هکبش  - یرداق نیزنب  پمپ  یوربور  - یمالسا بالقنا  نابایخ  - هواپ هواپ ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46122872-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46121321-083 :: 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

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط ددع   ددع   11 یموتونرتسا   یموتونرتسا هرا   هرا وو     22 یدپوترا   یدپوترا لیرد   لیرد ناونع : : ناونع 9898

لیرتسا لیرتسا زاگ   زاگ ناونع : : ناونع 9999
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ارهزلا بلق  هیریخ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6108894 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع ) PILOT (100 0.014 ریاودیاگ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع ) BMW (100 0.014 ریاودیاگ
( ددع BHW 0.014 (100 ریاودیاگ
1201091012000169 زاین :  هرامش 
ارهزلا بلق  هیریخ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

.دشابن لاسکی  ریز  اضقنا  خیرات.دشاب  تلاصا  بسچرب  اب  الاک  امتحددرگ  تسویپ  IRC دک هارمهب  روتکاف  شیپ  افطل  یرابتعا  تخادرپ  - 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

لک عومجم   300 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابن لاسکی  ریز  اضقنا  خیرات.دشاب  تلاصا  بسچرب  اب  الاک  امتحددرگ  تسویپ  IRC دک هارمهب  روتکاف  شیپ  افطل  یرابتعا  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یزاجح ،  دیهش  ناکدوک  و  س )  ) ارهزلا بلق  هیریخ  ناتسرامیب  هناتسآ ، هار  هس  هیوبیس ، راولب  زاریش ، زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7164954937

37394501-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37394501-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( ددع ددع BHW 0 .0 14 BHW 0 .0 14 ( 100( 100 ریاودیاگ   ریاودیاگ ددع ) ) ددع BMW BMW ( 100( 100   0 .0 140 .0 14 ریاودیاگ   ریاودیاگ ددع ) ) ددع PILOT PILOT ( 100( 100   0 .0 140 .0 14 ریاودیاگ   ریاودیاگ ناونع : : ناونع 100100

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

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

زا 203 ھحفص 78 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ryjzvy942hc4w?user=73474&ntc=6108894
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6108894?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ص)  ) مظعا ربمایپ  یشهوژپ  ینامرد  یشزومآ  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6108897 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدافتسا هباشم  دک  ناریا  زا  هک  راد  خیرات  لیرتسا  درادناتسا  یلصا  یناریا  ددع  دادعت 480 هرامش 7 اپوس  رادفاک  هشارت  هلول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هدش 

1101091936000659 زاین :  هرامش 
ناگزمره مظعا ص   ربمایپ  یشهوژپ  ینامرد  یشزومآ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب  یکشزپ  رادفاک  فرصمرابکی  هشارت  هلول  الاک :  مان 
ددع 480 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا سپ  هام  یتخادرپو 6 هدننک  نیمات  اب  ناتسرامیب  رابنا  ات  لمح  هنیزهو  هدوزفا  شزرا  باستحا  نودب  تمیقو  یموب  ناگدننک  نیمات  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زورهب نفلت 09173692184 دشاب  یم  الاک  لیوحت 

7919915519 یتسپ :  دک  هیحان 2 ،  یرادرهش  یور  هب  ور  یمالسا -  یروهمج  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-076  ، 33347001-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33347003-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اپوس اپوس رادفاک   رادفاک هشارت   هشارت هلول   هلول ناونع : : ناونع 10 110 1
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دزی راشفا  قداصدمحم  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6108902 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

CTO1*10 یرنورک نلاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030733000456 زاین :  هرامش 

دزی راشفا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
BROSMED هدنزاس عجرم   BROSMED یتراجت مان   1x10 mm زیاس لدم 801-1010  یتسالپویژنآ   Artimes SC یلومعم یرنورک  یقورع  یبلق  نلاب  الاک :  مان 

یددع ییاوقم 1  هبعج  یدنب  هتسب  عون  ورشیپ  بلق  ایرآ  یکشزپ  تاکرادت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   MEDICAL
ددع 50 دادعت : 

1401/11/04 زاین :  خیرات 
دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

35255011-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35253335-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

CTO1* 10CTO1* 10 یرنورک   یرنورک نلاب   نلاب ناونع : : ناونع 102102
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ص)  ) مظعا ربمایپ  یشهوژپ  ینامرد  یشزومآ  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6108914 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  هک  راد  خیرات  درادناتسا  یلصا  یناریا  ددع  دادعت 15000 هیال 50*40 راهچ  زاگنال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091936000658 زاین :  هرامش 

ناگزمره مظعا ص   ربمایپ  یشهوژپ  ینامرد  یشزومآ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
سراپ یکشزپ  یاهنیرتهب  هدننک  هضرع  عجرم   BPI یتراجت مان  یددع  ینوفلس 10  هتسب   40x50 cm زیاس یکشزپ  رادخن  کورچ  زاگنال  نامسناپ  زاگ  الاک :  مان 

هتسب 15,000 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتخادرپو تسا  هدننک  نیمات  اب  ناتسرامیب  رابنا  ات  لمح  هنیزهو  تسا  هدوزفا  شزرا  باستحا  نودب  تمیقو  یموب  ناگدننک  نیمات  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زورهب نفلن 09173692184 دشاب  یم  الاک  لیوحت  زا  سپ  هام  6

7919915519 یتسپ :  دک  هیحان 2 ،  یرادرهش  یور  هب  ور  یمالسا -  یروهمج  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-076  ، 33347001-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33347003-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   هکهک   راد   راد خیرات   خیرات درادناتسا   درادناتسا یلصا   یلصا یناریا   یناریا ددع   ددع 1500015000 دادعت   دادعت 4040 ** 5050 هیال   هیال راهچ   راهچ زاگنال   زاگنال ناونع : : ناونع 103103

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 10 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6108921 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تساوخرد  قبط  یئوراد  تنتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005899000582 زاین :  هرامش 

زیربت بسن  یلاع  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ایوپ بط  نماث  هدننک  هضرع  عجرم   RONTIC MEDISPES یتراجت مان   PHOENIX PLCO لدم ییوراد  تنتسا  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/29 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

32315188-041  ، 32305910-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32305911-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ تساوخرد   تساوخرد قبط   قبط یئوراد   یئوراد تنتسا   تنتسا ناونع : : ناونع 104104
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جدننس تثعب  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6108956 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلخاد دیلوت  ددع -  لاسگرزب 240  رایمد  ددع و  لافطا 300  رایمد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094058000170 زاین :  هرامش 
جدننس تثعب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

تمالس ناروآ  مایپ  هراتس  هدننک  هضرع  عجرم  تمالس  هراتس  رایمد  یتراجت  مان  دیرگ  لاکیدم   pvc سنج لدم 1004  لاسگرزب  زیاس  لیرتسا  ریغ  رای  مسآ  الاک :  مان 
ددع 240 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
تمالس ناروآ  مایپ  هراتس  هدننک  هضرع  عجرم  تمالس  هراتس  رایمد  یتراجت  مان  دیرگ  لاکیدم   pvc سنج لدم 1003  لافطا  زیاس  لیرتسا  ریغ  رای  مسآ  الاک :  مان 

ددع 300 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب هتشاد  الاک  تلاصا  پسچرب  ددرگ  تسویپ   IRC دک جرد  اب  امتح  روتکاف  شیپ  .تسا  هدننک  نیمات  تکرش  اب  ناتسرامیب  رابنا  ات  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب لاعف   imed تیاس رد  دیلوت  ای  عیزوت  یگدنیامن 

6619667761 یتسپ :  دک  تثعب ،  ینامرد  یشزومآ  یکشزپ  زکرم  زرواشک -  هارراهچ  جدننس -  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33285910-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33285892-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع   240240 لاسگرزب   لاسگرزب رایمد   رایمد وو   ددع   ددع   300300 لافطا   لافطا رایمد   رایمد ناونع : : ناونع 105105

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نابآ یصصخت 13  کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6108961 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کسید ضیوعت  الامتحا  لوسپک و  تشپ  یکیتسالپ  قلط  ضیوعت   / Dentine لدم رهم  زارف  روتاماگلامآ  سیورس  ریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نولفت

1101093509000042 زاین :  هرامش 
نابآ هدزیس  یصصخت  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 

یاهفرح یاهنامزاس  نایامرفراک و  راک ، بسک و  هب  طوبرم  وضع  یاراد  یاهنامزاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/19 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اتیا ناسر  مایپ  رد  رتشیب  تاحیضوت  دشاب /  یم  فارصنا  هلزنم  هب  تاحیضوت  هب  هجوت  مدع  دشاب / یم  دوجوم  اه  تسویپ  تمسق  رد  تاحیضوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یناوضر سدنهم  یاقآ  هرامش 09919010313  اب 

1814653333 یتسپ :  دک  کالپ 504 ،  - شزرو هاگتسیا  - ییاجر دیهش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55061123-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55061126-021 :: 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

هیمورا رثوک  یباوختخت  ناتسرامیب 100   :: 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 12 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6109000 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتاماگلامآ روتاماگلامآ سیورس   سیورس وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 106106

شیپ شیپ // ددرگ ددرگ یمیم   تدوع   تدوع تیفیک   تیفیک دأت   دأت مدع   مدع تروصرد   تروصرد // تیفیکاب تیفیکاب // دشابیم دشابیم لداعم   لداعم دکدک   ناریا   ناریا // یناریا یناریا دنرب   دنرب // نشکاس نشکاس وو   ژانرد   ژانرد مالقا   مالقا ناونع : : ناونع
.دوش .دوش یراذگراب   یراذگراب وو   اضما   اضما وو   رهم   رهم طیارش   طیارش گرب   گرب وو   روتکاف   روتکاف

107107
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شیپ / ددرگ یم  تدوع  تیفیک  دأت  مدع  تروصرد  / تیفیکاب / دشابیم لداعم  دک  ناریا  / یناریا دنرب  / نشکاس ژانرد و  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش یراذگراب  اضما و  رهم و  طیارش  گرب  روتکاف و 

1101094764000316 زاین :  هرامش 
هیمورا رثوک  یباوختخت  ناتسرامیب 100  هدننک :  رازگرب 

( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب  یکشزپ  زیاس 14  نزوس  اب  فرصمرابکی  کاوومه  الاک :  مان 
ددع 400 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب  یکشزپ   cm 40 یسکتال فرصمرابکی  تیگوراک  نرد  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

یکشزپ لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب  یکشزپ  یسکتال  کزان  میخض و  فرصمرابکی  زر  نپ  نرد  الاک :  مان 
( اپوس ) ناریا
ددع 24 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
نایناریا نارای  نامرد  هوکش  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  نامرد  هوکش  یتراجت  مان  یددع  هتسب 1  زیاس 30  یکشزپ  نشکاس  بویت  الاک :  مان 

ددع 3,000 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب  نشکاس   G0FT0000 پیت رگنیف  الاک :  مان 
ددع 500 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نشکاس  – ددع 24 زر نپ  نرد   – ددع 10 تیگوراک نرد  ددع –  400 دادعت 14 کاوومه : دادعت /) دشاب یم  یتسویپ  لیاف  قبط  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( .ددع 500 یبآ گرزب  پیترگنیف   – ددع 3000 یسوط 30 بویت

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

33432309-044  ، 3340998-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3340998-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هیورشب افش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6109004 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  دصقم  ات  لمح  یاه  هنیزه  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  تسویپ .  لیاف  قبط  یبرس  هشیش  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092085000055 زاین :  هرامش 

هیورشب افش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هسنارف هدنزاس  روشک   CORNING هدنزاس عجرم  گنینروک  یتراجت  مان   MED-X لدم  40x60 cm زیاس یکشزپ  یرادرب  ریوصت  یبرس  ظافح  هشیش  الاک :  مان 

هنایمرواخ تسارت  یللملا  نیب  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
هیورشب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  دصقم  ات  لمح  یاه  هنیزه  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  تسویپ .  لیاف  قبط  یبرس  هشیش  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9781686661 یتسپ :  دک  داهجراولب ،  - هیورشب ناتسرهش  - یبونج ناسارخ  هیورشب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32782011-056  ، 31204700-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32782014-056 :: 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6109022 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرابتعا تخادرپ  دشاب -  imed ءزج تکرش  لخاد - دیلوت  لاسگرزب - تنوم  رتتک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030686002925 زاین :  هرامش 

یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هیاراپ بط  دمآرس  هدننک  هضرع  عجرم  هیاراپ  بط  دمآرس  هدنزاس  عجرم  یددع  ینولیان 1  هتسب  لاسگرزب  زیاس  یکشزپ  تنومرتتاک  الاک :  مان 

ددع 3,000 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف اب  لمح  هنیزه  دشابیم - یمازلا  الاک  تلاصا  بسچرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

36473231-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36474055-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپ یکشزپ یرادرب   یرادرب ریوصت   ریوصت یبرس   یبرس ظافح   ظافح هشیش   هشیش ناونع : : ناونع 108108

یرابتعا یرابتعا تخادرپ   تخادرپ دشاب - - دشاب   imedimed  ءزج ءزج تکرش   تکرش لخاد - - لخاد دیلوت   دیلوت لاسگرزب - - لاسگرزب تنوم   تنوم رتتک   رتتک ناونع : : ناونع 109109

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مشق مظعا  ربمایپ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6109045 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ تسیل  قباطم  یحارج  رازبا   ) یتساوخرد دروم  یالاک  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریازا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091615000351 زاین :  هرامش 

مشق ص   مظعا   ربمایپ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نایناریا تمالس  نیسرآ  هدننک  هضرع  عجرم  . TIMES SURGICAL Co هدنزاس عجرم  یددع  هبعج 1   A-312-18 لدم زتم  یحارج  یچیق  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

مشق رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کرادم قاصلا  مدع  تروص  رد.دشاب   imed رد تکرش.ددرگ  همیمض  لوصحم  ره  سکع  ای  گولاتاک.ددرگ  همیمض  روتکاف  شیپ  دشاب  یناریا  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوب دهاوخ  رابتعا  دقاف  مالعتسا  قوف 

7916613885 یتسپ :  دک  نک ،  نیریش  بآ  یور  هب  ور  مشق -  مظعا  ربمایپ  راولب  مشق -  مشق ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35222533-076  ، 35212530-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35211253-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قباطم   قباطم یحارج   یحارج رازبا   رازبا  ) ) یتساوخرد یتساوخرد دروم   دروم یالاک   یالاک هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریازا   ناریازا ناونع : : ناونع 1101 10
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ناهفصا ناتسا  رد  ارهزلا  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6109058 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  تاصخشم  قبط  (س ) ارهزلا سناژروا  لمع  قاتا  یلاتیجید  لرتنکو  شیامن  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092751000938 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رد  ارهزلا  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
اراتوس ییانشور  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  اراتوس  یتراجت  مان   ST-502501 امین لدم   W 30 ناوت رد  رس  یراوید و  یزیوآ و  تیلباق  اب  غارچ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیل تاصخشم  قبط  (س ) ارهزلا سناژروا  لمع  قتا  یلاتیجید  لرتنکو  شیامن  تازیهجت  دشاب و  یم  ههام  تخادرپو 4 هباشم  یمالعادک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یم هدنشورف  هدهع  هب  هریغو  لمح  هنیزه  لثم  اه  هنیزه  هیلکو  ددرگ  همیمض  تسویپ  تسیل  قبط  روتکاف  شیپ  امتح  انمضو  دشاب  یم  تساوخرددروم  تسویپ 

.دشاب

8174675731 یتسپ :  دک  هفص ،  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38222651-031  ، 36201295-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36684510-031 :: 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

یراوید یراوید وو   یزیوآ   یزیوآ تیلباق   تیلباق اباب   غارچ   غارچ -- سناژروا سناژروا لمع   لمع قاتا   قاتا یلاتیجید   یلاتیجید لرتنک   لرتنک وو   شیامن   شیامن تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 11 11 1 1
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ص)  ) مظعا ربمایپ  یشهوژپ  ینامرد  یشزومآ  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6109064 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدافتسا هباشم  دک  ناریا  زا  هک  راد  خیرات  لیرتسا  درادناتسا  یلصا  یناریا  ددع  دادعت 5000 لیرتسا  فرصم  رابکی  روتاگیرا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هدش 

1101091936000656 زاین :  هرامش 
ناگزمره مظعا ص   ربمایپ  یشهوژپ  ینامرد  یشزومآ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

اناداپسا بط  روانف  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یددع  کپ 1  یو  هتسب  سالپ  روتاگیرا  لدم  فرصم  رابکی  لیرتسا  مخز  وشتسش  متسیس  الاک :  مان 
ددع 5,000 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتخادرپو تسا  هدننک  نیمات  اب  ناتسرامیب  رابنا  ات  لمح  هنیزهو  تسا  هدوزفا  شزرا  باستحا  نودب  تمیقو  یموب  ناگدننک  نیمات  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زورهب نفلت 09173692184 دشاب  یم  الاک  لیوحت  زا  سپ  هام  6

7919915519 یتسپ :  دک  هیحان 2 ،  یرادرهش  یور  هب  ور  یمالسا -  یروهمج  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-076  ، 33347001-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33347003-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدش هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   هکهک   راد   راد خیرات   خیرات لیرتسا   لیرتسا درادناتسا   درادناتسا یلصا   یلصا یناریا   یناریا ددع   ددع 50005000 دادعت   دادعت لیرتسا   لیرتسا فرصم   فرصم رابکی   رابکی روتاگیرا   روتاگیرا ناونع : : ناونع
تسا تسا

1121 12
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ناسارخ ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یلامش

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6109073 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکاف رد  irc دک جرد  تلاصا و  دک  نتشاد  / هدننک نیمات  اب  لمح  هنیزه  / ههام 5 تخادرپ / ددع رکاو 3 ددع و  یرمک 2 هتخت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسیمازلا

1101000257003362 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

ربوچ راکبوخ  دمحا  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   KAIYANG یتراجت مان   KY966-L2.5 S لدم یموینیمولآ  رکاو  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
ارفا هدننک  هضرع  عجرم  سراپ  دم  ارفا  یتراجت  مان   Amp-ST-008 لدم  7x45x190 cm زیاس الاب  یلاگچ  اب  نلیتا  یلپ  درب  کب  گنال  تارقف  نوتس  هتخت  الاک :  مان 

سراپ دم 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
ناوریش رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراذگ تمیق  تخادرپ  طیارش  شریذپ  تروص  رد  ددرگ و  یراددوخ  یدقن  تمیق  جرد  زا  / امنهر یمیهاربا و 05831525050  05831525027 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ دیق  تاحیضوت  تمسق  رد  امتح  شورف  سانشراک  هرامش  تخادرپ و  طیارش  افطل  / دامن

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

31521118-058  ، 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

روتکاف روتکاف ردرد   ircirc دکدک   جرد   جرد وو   تلاصا   تلاصا دکدک   نتشاد   نتشاد // هدننک هدننک نیمات   نیمات اباب   لمح   لمح هنیزه   هنیزه // ههام ههام 55 تخادرپ تخادرپ // ددع ددع رکاو  33 رکاو وو   ددع   ددع 22 یرمک   یرمک هتخت   هتخت ناونع : : ناونع
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یزار یکشزپناور  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6109089 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنیاعم تخت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030219000263 زاین :  هرامش 

یزار یکشزپناور  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
تشادهب نایوپ  رهم  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   HAMRO یتراجت مان   SH0012 لدم یلومعم  یکشزپ  هنیاعم  تخت  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/10/18 زاین :  خیرات 

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

33416083 سامت نفلت  ههام  هیوست 3 ، هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه  ، یمسر روتکاف  ، بآدض هیور  یاراد  هداس  هنیاعم  تخت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1866958891 یتسپ :  دک  یزار ،  یکشزپناور  ینامرد  یشزومآ  زکرم  دابآ  نیما  یر  رهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33401236-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33401236-021 :: 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

دهشم یکشزپ  مولع  یتعیرش -  یلع  رتکد  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6109100 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاحیضوت هب  هجارم  یزکرم  هاگتسد  نودب  ( CPR  ) یرارطضا یاه  دک  مالعا  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091555000166 زاین :  هرامش 

دهشم یتعیرش  رتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  نایربجنر  سایلا  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   SWL10 لدم یناتسرامیب  میس  یب  یرارطضا  دک  مالعا  هناماس  یطابترا  عماج  متسیس  الاک :  مان 

نایربجنر سایلا  هدننک 
ددع 28 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دک ناریا  رد  یعیمجت  ار  تمیق  هاگتسد  دک 22  هب 10  دک  زا 5  زکرم  دوجوم  یاه  هاگتسد  رغت  هاگتسد و  دک 7  یرارطضا 10  یاه  دک  مالعا  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف 09159000657 لصاح  سامت  یبارض  سدنهم  یاقآ  اب  ای  دامرف  ندید  ژورپ  زا  دیناوتیم  ماهبا  تروصرد  دامرف .  مالعا  هدش  مالعا 

9351899983 یتسپ :  دک  هینارفعز 8 ،  اضر 1 -  ماما  دابآ -  لیکو  راولب  یاهتنا  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35510010-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35510341-051 :: 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

هنیاعم هنیاعم تخت   تخت ناونع : : ناونع 1141 14

یناتسرامیب یناتسرامیب میس   میس یبیب   یرارطضا   یرارطضا دکدک   مالعا   مالعا هناماس   هناماس یطابترا   یطابترا عماج   عماج متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 115115
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بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6109108 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتالوگر 5- سراپ  ارآ 4- لاسآ  یزاسریش 3- شرتسگ  راتخادگ 2- یزاسون  هعسوت و  تکرش  -1 دشاب : ریز  یاهتکرش  زا  یتسیاب  الاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رجف و ورتپ  یزاسریش 

1101092288005014 زاین :  هرامش 
بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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 2,640 دادعت : 

1401/10/18 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم   HF SYNTHETIC FILTER یتراجت مان  یددع  نتراک 24   PS1.80HF دک سکالف  یاه  نافلوس  یلپ  کتیتنیس  ربیاف  زیلاید  رتلیف  الاک :  مان 

سیس کت  یدم 
نتراک 432 دادعت : 

1401/10/18 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 2,160 دادعت : 
1401/10/18 زاین :  خیرات 

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 512 دادعت : 

1401/10/18 زاین :  خیرات 
دمراف یکشزپ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   RENABAG S یتراجت مان   g 650 هسیک زیلایدومه  تانبرکیب  میدس  ردوپ  الاک :  مان 

هسیک 512 دادعت : 
1401/10/18 زاین :  خیرات 

دمراف یکشزپ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  دمراف  یکشزپ  عیانص  هدنزاس  عجرم   g 650 جیرتراک دصرد  زد 100 یردوپ   RenaCart زیلاید تانبرکیب  میدس  الاک :  مان 
ددع 1,000 دادعت : 

1401/10/18 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب گولاتاک  تیشاتید و  هشقن ، هارمهب  یتسیاب  ینف  داهنشیپ  - اناداپسا تعنص  ناگدنزاس  :: و 6- یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

25391-061  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

-- 55 روتالوگر   روتالوگر سراپ   سراپ -- ارآ  44 ارآ لاسآ   لاسآ -- یزاسریش  33 یزاسریش شرتسگ   شرتسگ -- 22 راتخادگ   راتخادگ یزاسون   یزاسون وو   هعسوت   هعسوت تکرش   تکرش -- 11 دشاب : : دشاب ریز   ریز یاهتکرش   یاهتکرش زازا   یتسیاب   یتسیاب الاک   الاک ناونع : : ناونع
وو رجف   رجف ورتپ   ورتپ یزاسریش   یزاسریش

1161 16

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

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

زا 203 ھحفص 92 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ks5ylswccelec?user=73474&ntc=6109108
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6109108?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناهبهب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6109119 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم 09166720040 زاین  دروم  OPTIMED کرام تدمدنلب 4/5*28  یج  لبد.هباشمدک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091407000132 زاین :  هرامش 

ناهبهب ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
سیمراف ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   UROTECH هدنزاس عجرم  یددع  ییاوقم 10  هبعج   frx28 cm 4 زیاس یکشزپ  دنلب  رشوپ  اب  یج  لباد  تنتسا  الاک :  مان 

هبعج 3 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

ناهبهب رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6361796819 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هدکشناد  هداز  دیهش  رتکد  ناتسرامیب  بنج  ییابیز  دیهش  ناهبهب خ  ناهبهب ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52837544-061  ، 52839011-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52830230-061 :: 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

یکشزپ یکشزپ دنلب   دنلب رشوپ   رشوپ اباب   یجیج   لباد   لباد تنتسا   تنتسا ناونع : : ناونع 1171 17
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زاریش امورت )  ) ییاجر دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6109125 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع یدپوترا 1500  یتناس  چگ 15   / ددع یدپوترا 1200  یتنا  چگ 10  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090017000108 زاین :  هرامش 

زاریش امورت )  ) ییاجر دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
مایتلا دادما  نامرآ  هدننک  هضرع  عجرم  مایتلا  دادما  نامرآ  یتراجت  مان   cm 250 یلور ینوفلس 2  هتسب   cm 15 زیاس خن 30  اب  یدپوترا  یریگ  چگ  دناب  الاک :  مان 

هتسب 1,500 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

مایتلا دادما  نامرآ  هدننک  هضرع  عجرم  مایتلا  دادما  نامرآ  یتراجت  مان   cm 250 یلور ینوفلس 2  هتسب   cm 10 زیاس خن 30  اب  یدپوترا  یریگ  چگ  دناب  الاک :  مان 
هتسب 1,200 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم  هلاسکی  یرابتعا  تروصب  تخادرپ 

دشابیم  هدنشورف  اب  الاک  لاسرا  هنیزه 
دوش  تسویپ  روتکاف  شیپ 

دشابیم یناتسا  هدننک  نیمات  اب  تیولوا 

7194815711 یتسپ :  دک  نارمچ ،  ناتسرامیب  بنج  نارمچ  راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36364001-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36362110-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع   15001500 یدپوترا   یدپوترا یتناس   یتناس   1515 چگچگ    / / ددع ددع   12 001200 یدپوترا   یدپوترا یتنا   یتنا   1010 چگچگ   ناونع : : ناونع 118118
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رهشهام ردنب  مظاک  یسوم  ماما  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6109166 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

الاک uidوirc دک  / دشاب یناریا  سنج  / تسیمازلا دمیا  تاررقم  / هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  / ددع نیال 15 یو  یس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگدیقامتح

1101090544000562 زاین :  هرامش 
رهشهام ردنب  مظاک  یسوم  ماما  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

عجرم اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   ANGIODYNAMICS هدنزاس عجرم   ANGIODYNAMICS یتراجت مان   bioflow لدم زیلایدومه  رتتاک  الاک :  مان 
ایسآ بط  زیهجت  نایوپ  هدننک  هضرع 

ددع 15 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ریغ رد  روتکاف  هارمه  یرادا  تاعاسرد  طقف  سنج  لیوحت  نامز  / دشابیم هدننک  نیمات  هدهعب  ناتسرامیب  رابنا  بردات  لاسرا  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم دات  طرشب  ههامود  یتخادرپ  / دوشیم عوجرم  تروصنیا 

6351911111 یتسپ :  دک  مظاک ،  یسوم  ماما  ناتسرامیب  دازآ  هاگشناد  یوربور  رهشهام ،  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52380627-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52380627-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

6109172 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یدرجورب هلا  تیآ  ناتسرامیب  یرب  ههام  یتخادرپ 3  لحم  رد  لیوحت  تسویپ  لیاف  قبط  سکاب  یتفس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090426000093 زاین :  هرامش 

درجورب یدرجورب  هلا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هپت نیهاش  درف  یتعنص  هدننک  هضرع  عجرم  سکاب  یدنب  هتسب  عون  یرتم  لوط  یرتم  ضرع   mm 5 لوتفم رطق  نبرک  مک  هایس  یسرپ  یدالوف  یروت  الاک :  مان 

عبرم رتم  1 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

درجورب رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

23470601-064 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زیلایدومه زیلایدومه رتتاک   رتتاک ناونع : : ناونع 1191 19

سکاب سکاب یتفس   یتفس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 120120
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داژن یفابل  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6109175 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکیت هس  یقیرزت  یس  یس  گنرس 10  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  تیفیک  اب  یلخاد /  دیلوت  یالاک  اب  تیولوا  / هباشم دک  .دوش  هعلاطم  تقد  اب  افطل  تاحیضوت 

1101050259001243 زاین :  هرامش 
نارهت داژن  یفابلدیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

اهر بط  اوآ  هدننک  هضرع  عجرم  دیرو  یتراجت  مان  یددع  ینوفلس 1  هتسب   cc 10 تیفرظ یکشزپ  قیرزت  گنرس  الاک :  مان 
ددع 90,000 دادعت : 

1401/10/19 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

23602306-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اباب یلخاد /  /  یلخاد دیلوت   دیلوت یالاک   یالاک اباب   تیولوا   تیولوا // هباشم هباشم دکدک   .دوش   .دوش هعلاطم   هعلاطم تقد   تقد اباب   افطل   افطل تاحیضوت   تاحیضوت هکیت   هکیت هسهس   یقیرزت   یقیرزت یسیس   یسیس     1010 گنرس   گنرس ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب یمیم   تیفیک   تیفیک

12 112 1
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هیردیح تبرت  یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد -  اذغ و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6109177 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چیلب لولحم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091280000229 زاین :  هرامش 

هیردیح تبرت  یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد    اذغ و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
لامش سراپ  رودیش  هدننک  هضرع  عجرم  دیشورکیم  یتراجت  مان   Lit 5 رادقم  HDPE فرظ تیرلک  وپیه  میدس  هیاپ  رب  حوطس  هدننک  ینوفع  دض  لولحم  الاک :  مان 

لامش سراپ  رودیش  هدنزاس  عجرم 
ددع 40 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
هیردیح تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابالاک لاعف  یگدنیامن  یارادو  تبث  IMED رد الاک  هدننک  هضرع  تکرش.دشاب  هتشاد  اضقنا  لاس  ود  لقادح  IRCو  دک یاراد  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  ههامراهچ  لقادح  تخادرپ  طیارشو  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه 

ددرگ لاسرا  تسویپ  هب  تبث و  روتکاف  شیپ  رد   LOT NUMBER و IRC افطل

9519655331 یتسپ :  دک  سردم 29 و 31 ،  نیب  سردم -  راولب  هیردیح ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52223070-051  ، 52313070-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52312347-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چیلب چیلب لولحم   لولحم ناونع : : ناونع 122122
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ناسارخ ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یلامش

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6109187 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تلاصا دک  نتشاد  / هدننک نیمات  اب  لمح  هنیزه  / ههام تخادرپ 5 / دارآ لدم  ناریاص  یتایح  مئالع  گنیروتینام  فارگونپاک  یرس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
/ روتکاف رد  irc دک جرد  و 

1101000257003360 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

ناریااص کیتپا  ورتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   IEI یتراجت مان   CAPNODAM1 لدم یکشزپ  فارگونپاک  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/10/19 زاین :  خیرات 
ناوریش رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراددوخ یدقن  تیق  جرد  زا   / یکشزپ تازیهجت  ینالصا  سدنهم   09154922334 امنهر / یمیهاربا و 05831525050   05831525027 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ دیق  تاحیضوت  تمسق  رد  تخادرپ  طیارش  شورف و  سانشراک  هرامش  / دامن یراذگ  تمیق  تخادرپ  طیارش  شریذپ  تروص  رد  / ددرگ

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

31521118-058  ، 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

یتایح یتایح مئالع   مئالع گنیروتینام   گنیروتینام فارگونپاک   فارگونپاک یرس   یرس ناونع : : ناونع 123123
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نارهت سای  نانز  عماج  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6109191 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیفسو هایس  رتنیرپددع  کی  هارمه  هب  کیرتکلا  لارنج  یناپمک  تخاس   voluson p6 لدم یفارگونوس  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090728000056 زاین :  هرامش 

نارهت سای  نانز  عماج  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

هعومجم  1 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

42160198 دامرف لصاح  سامت  یعفاش  سدنهم  مناخاب  لاوس  هنوگره  تروصرد  دوش  یرازگرابروتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1597856511 یتسپ :  دک  سای ،  ناتسرامیب  یلامش  یهلا  تاجن  داتسا  نابایخ  دنز  ناخ  میرک  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42160531-021  ، 42160-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

89778612-021 :: 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6109197 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2000 ددع 100ML لیرتسا یکشزپ  تسورکیم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030733000457 زاین :  هرامش 

دزی راشفا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
بط میلس  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  رتسیلب 1   ml 100 تیفرظ یکشزپ  تسورکیم  الاک :  مان 

ددع 2,000 دادعت : 
1401/11/03 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  تاحیضوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  IRC دکاب روتکاف  شیپ  قاصلا 

دشاب یم  ههام  تخادرپ 3  طیارش 

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

35255011-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35253335-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دیفسو دیفسو هایس   هایس رتنیرپددع   رتنیرپددع کیکی   هارمه   هارمه هبهب   کیرتکلا   کیرتکلا لارنج   لارنج یناپمک   یناپمک تخاس   تخاس   voluson voluson p6p6 لدم   لدم یفارگونوس   یفارگونوس هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 124124

20002000 ددع ددع 100100 MLML لیرتسا لیرتسا یکشزپ   یکشزپ تسورکیم   تسورکیم ناونع : : ناونع 125125

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ع)  ) میرم نب  یسیع  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 07 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6109199 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دکناریا   - Stema دنرب لاسگرزب  پوکسورتروی  هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092209000146 زاین :  هرامش 

ناهفصا میرم  نبا  یسیع  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
رف نارآ  ناراک  بط  هدننک  هضرع  عجرم   SIMEX یتراجت مان   cm 60 زیاس لدم 012-007-11  یکشزپ  پوکسورتروی  کیتپا  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیوحت ههام - تخادرپ 4   - 09131669598 نایمیرک سدنهم  اب  یگنهامه   - Stema دنرب لاسگرزب  پوکسورتروی  هاگتسد  کی  هباشم -  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددم یلعای  -imed زوجم یاراد  هدننک  نیمات  تکرش   - IRC دک یاراد  - روتکاف شیپ  لاسرا  هدنشورف -  هدهع ی  هب  لمح  و 

8134735945 یتسپ :  دک  یدابآ ،  سمش  نابایخ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32332065-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32361944-031 :: 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

هباشم هباشم دکناریا   دکناریا  -  - S temaStema  دنرب دنرب لاسگرزب   لاسگرزب پوکسورتروی   پوکسورتروی هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 126126

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مرهج ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6109215 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  ییازان  یفرصم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201060023000886 زاین :  هرامش 

مرهج نامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ناتسلگ 09171924354 رتکد  مناخ  سانشراک :  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
تسویپ تسیل  قبط  یرس   1 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
مرهج رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تمیق .دوش  قاصلا  روتکاف  شیپ.هدنشورف  اب  لمح  هنیزه   . همیرج لماش  لاسرا  رد  ریخات.دشاب  وضع  دم  یآ  هناماس  رد  هدنشورف  .یدقن  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
07154336088*09177916192 نایعراز یاقآ  سانشراک.دشاب :  هدننکدراو  یمسر  هدنیامن  ای  هدننک  دراو  هدنشورف.یدوجوم  تروص  رد  طقف  یراذگ 

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

54336088-071  ، 54340405-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54440823-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط ییازان   ییازان یفرصم   یفرصم ناونع : : ناونع 127127
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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 14 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6109219 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جنرف تناس 6 دنلب 45 ینایرش  تیش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094953001136 زاین :  هرامش 

زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
.CORDIS Co هدنزاس عجرم  یددع  ییاوقم 2  هبعج   Introducer Sheath II لدم قورع  بلق و  دربراک   F 6 زیاس  645M-401 دک  Brite Tip تیش الاک :  مان 

میکح ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدنزاس  روشک 
هبعج 30 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یهازن 09160965132 // دمیآ  :: 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

یزار یکشزپناور  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6109225 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

فارگویدراکورتکلا تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030219000262 زاین :  هرامش 

یزار یکشزپناور  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
زربلا تراجت  ارآ  ناکرا  هدننک  هضرع  عجرم   EKG یتراجت مان  لدم 2000  یکشزپ  یبلق  فارگویدراکورتکلا  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/10/18 زاین :  خیرات 

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مابآ رتکد  مناخ  ینف  سانشراک  ، ههام هیوست 3 ، هدنشورف هدهعرب  لمح  هنیزه  ، یمسر روتکاف  ، هلاناک 12، یکشزپ تازیهجت  لک  هرادا  زا  زوجم  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرادا تاعاس  رد  09025277171

1866958891 یتسپ :  دک  یزار ،  یکشزپناور  ینامرد  یشزومآ  زکرم  دابآ  نیما  یر  رهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33401236-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33401236-021 :: 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

جنرف جنرف 66 تناس   تناس 4545 دنلب   دنلب ینایرش   ینایرش تیش   تیش ناونع : : ناونع 128128

فارگویدراکورتکلا فارگویدراکورتکلا ناونع : : ناونع 129129

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نادهاز بلاطیبا ع  نبا  یلع  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 12 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6109228 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

CVC رتتاک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092770000248 زاین :  هرامش 

نادهاز ع   بلاطیبا   نبا  یلع  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نیرآ هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   BAIHE هدنزاس عجرم   FV-3725 لدم  cm 16 زیاس یدیرو  هار  هس  چنرف  تفه  لاسگرزب   CVC رتتاک الاک :  مان 

یوجدم
ددع 100 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
بط ناسیآ  هدننک  هضرع  عجرم   BIOSENSORS INTERNATIONAL یتراجت مان  یددع  نتراک 10   CV-713-16Y لدم  F 7 زیاس هار  راهچ   CVC رتتاک الاک :  مان 

زیهجت
نتراک 100 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  قبط   CVC رتتاک  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ لیمکت  ءاهب  مالعتسا  هگرب  ًانمض 

ههام یلا 6  تخادرپ 4 

(ع) بلاطیبا نبا  یلع  یتاقیقحت  شزومآ و  ینامرد  ناتسرامیب  - سراف جیلخراولب  - یباسح رتکد  نادیم  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9816743111 یتسپ :  دک  نادهاز ، 

33295564-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33295563-054 :: 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

CVCCVC  رتتاک رتتاک ناونع : : ناونع 130130

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6109229 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام هیوست 6  میخض 170*230  نفک  لاقتم  هفحلم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030271000560 زاین :  هرامش 

هر ینیمخ  ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هنمآ هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یددع  یکیتسالپ 25  هتسب   CDB-SHT لدم زیاس  یرف  لاقتم  سنج  دسج  صوصخم  یناتسرامیب  هفحلم  الاک :  مان 

ردص یغابد 
هتسب 12 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6718743161 یتسپ :  دک  هر ، ) ) ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هیلقن  نابایخ   - هاشنامرک هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37224516-083  ، 37278759-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37274516-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ههام ههام   66 هیوست   هیوست   230230 ** 170170 میخض   میخض نفک   نفک لاقتم   لاقتم هفحلم   هفحلم ناونع : : ناونع 131131

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6109232 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیلوتو هدننک  عیزوت  یگدنیامن  رابتعا  دوش  دیقروتکافرد  IRC یلخاد یالاک  دشابن  دنک  نزوس  راد  نوتسیپ  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب هتشاد  IMED هدننک

1101091427000019 زاین :  هرامش 
یررهش رهشرقاب  ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 

ءافش گنرس  یتراجت  مان  یددع  نتراک 1300  یدنب  هتسب  عون   ml 5 راد نوتسیپ  پیلسا  رول  گنرس  الاک :  مان 
نتراک 4,000 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
ءافش گنرس  یتراجت  مان  یددع  نتراک 1800  یدنب  هتسب  عون   ml 2/5 راد نوتسیپ  پیلسا  رول  گنرس  الاک :  مان 

نتراک 3,000 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

ءافش گنرس  یتراجت  مان  یددع  نتراک 850  یدنب  هتسب  عون   ml 10 راد نوتسیپ  پیلسا  رول  گنرس  الاک :  مان 
نتراک 500 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زاین فیدر  هسره  هئارا  09384542677 اب سامت  ( دشاب نارهت  هدننک  نیمات   ) هدنشورفاب لاسرا  هنیزه  هزور  هیوست 20 روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1814178793 یتسپ :  دک  یسابع ،  دیهش  هاگنامرد  تارباخم  بنج  یناقلاط  نابایخ  رهشرقاب  یررهش -  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55203464-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55203464-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راد راد نوتسیپ   نوتسیپ پیلسا   پیلسا رول   رول گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 132132

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6109256 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  ددع  یموتونرتسا 1  هرا  ددع  یدپوترا 2  لیرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003912001002 زاین :  هرامش 

اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قبط  ددع  یموتونرتسا 1  هرا  ددع  یدپوترا 2  لیرد  - 

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

1401/10/17 زاین :  خیرات 
اسف رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یدهم دیرخ  سانشراک  دشاب  یکشزپ  تازیهجت  لک  هرادا  تیاسرد  دشابیم و  هدننک  نیماتاب  لمح  هنیزه  دشابیم  یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمظاک 09175676745

7461686688 یتسپ :  دک  اسف ،  ینامرد  یتشادهب ، تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  انیس ، نبا  نادیم  اسف ، اسف ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53314017-071  ، 53350994-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53357091-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط ددع   ددع   11 یموتونرتسا   یموتونرتسا هرا   هرا ددع   ددع   22 یدپوترا   یدپوترا لیرد   لیرد ناونع : : ناونع 133133

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( نایوجنگ رتکد   ) لوفزد گرزب  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6109266 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طسوتم لافطا  یریگ  گر  لتآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094658000294 زاین :  هرامش 

( نایوجنگ رتکد   ) لوفزد گرزب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هیدنرز ههونیس  رتسگ  نامرد  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  ههونیس  یتراجت  مان  یددع  ینوفلس 5  هتسب  طسوتم  لافطا  یریگ  گر  لتآ  الاک :  مان 

هتسب 3,000 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

لوفزد رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

*** دوش لاسرا  ددع  بسحرب  تمیق   *** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
درادن دوجو  یدقن  تخادرپ  ناکما  دشابیم و  ههام  تخادرپ 12 

06142424306 تاموزلم _  رابنا 
ف  ./ دوش لاسرا  تمیق  روتکاف  شیپ  هارمهب  تسویپ و  دانسا  اب  قباطم  امتح  تسا )  هباشم  هدش  باختنا  یالاکدک  ) 

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

42422049-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42422049-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

طسوتم طسوتم لافطا   لافطا یریگ   یریگ گرگر   لتآ   لتآ ناونع : : ناونع 134134
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زربلا یکشزپ  مولع  هاگشناد  یزاسوراد  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6109279 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زربلا یزاسوراد  هدکشناد  تهج  یددع  هتسب 100  لیرتین 100  شکتسد  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093625000034 زاین :  هرامش 

زربلا یکشزپ  مولع  هاگشناد  یزاسوراد  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
ینوفلس هتسب  یدنب  هتسب  عون  ناریا  ریرح  شکتسد  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  میرمزر  کچوک  زیاس  لیرتین  - ناتک یگناخ  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 

تفج 100 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام تخادرپ 2  یمسر -  روتکاف  ناگیار -  لقن  لمح و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32567175-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32567175-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زیرهم ارهزلا  همطاف  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6109286 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

688m روتالومیتسا هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030736000034 زاین :  هرامش 

زیرهم ارهزلا ع   همطاف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یسدنهم هدننک  هضرع  عجرم  نیون  کینورتکلا  قرب و  عیانص  یسدنهم  هدنزاس  عجرم   680B لدم یپارتویزیف  دربراک  یپارتورتکلا  روتالومیتسا  هاگتسد  الاک :  مان 

نیون کینورتکلا  قرب و  عیانص 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
زیرهم رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  ههام  هس  یتخادرپ  دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه  .ددرگ  لاسرا  روتکاف  شیپ  افطل   . 688m روتالومیتسا هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8981853113 یتسپ :  دک  زیرهم ،  ارهزلا س  همطاف  ناتسرامیب  راتسرپ  نادیم  ریت  متفه  راولب  زیرهم  زیرهم ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32523000-0353  ، 32523000-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32523005-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زربلا زربلا یزاسوراد   یزاسوراد هدکشناد   هدکشناد تهج   تهج یددع   یددع   100100 هتسب   هتسب   100100 لیرتین   لیرتین شکتسد   شکتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 135135

688688 mm  روتالومیتسا روتالومیتسا هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 136136
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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 16 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6109318 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسیمازلا روتکافشیپ  دمیا - یراذگراب  یتسویپ -  تساوخرد  قبط  یحارج  عیام  بسچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005899000581 زاین :  هرامش 

زیربت بسن  یلاع  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
زیرلگ کباب  هدننک  هضرع  عجرم   GLUBRAN 2 یتراجت مان   cc 1 یلایو رتسیلب 1  یحارج  عیام  بسچ  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/10/29 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

32315188-041  ، 32305910-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32305911-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.تسیمازلا .تسیمازلا روتکافشیپ   روتکافشیپ دمیا - - دمیا یراذگراب   یراذگراب یتسویپ -  -  یتسویپ تساوخرد   تساوخرد قبط   قبط یحارج   یحارج عیام   عیام بسچ   بسچ ناونع : : ناونع 137137
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ناهفصا ناتسا  رد  ارهزلا  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6109319 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش یرازگاب  هناماسرد  لک  روتکاف  شیپ  ددع  یدنق 1000 هلک  ردوپو  ددع  دیدجردوپ 1600 لماش  زیلاید  ردوپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092751000937 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رد  ارهزلا  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هتسب  POWDERED SODIUM BICARBONATE CARTRIDGE FOR HEMODIALYSIS لدم  g 950 زد یردوپ  زیلاید  تانبرکیب  میدس  الاک :  مان 

لاگسوات هدننک  هضرع  عجرم  یلوسپک  ینوفلس 1 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد  Imed تیاس ساسا  رب  عیزوت  یگدنیامن  الاک و  دنرب  مالعا   ** دشاب تلاصا  بسچربو  یسرآ  یآ  دک  یاراد  دیابالاک  هباشم  یمالعادک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  تساوخرددروم  ددع  یدنق 1000 هلک  ردوپو  ددع  دیدجردوپ 1600 لماش  زیلاید  ردوپو   ** تس یمازلا  مالعتسا  تاحیضوت 

8174675731 یتسپ :  دک  هفص ،  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38222651-031  ، 36201295-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36684510-031 :: 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

دوش دوش یرازگاب   یرازگاب هناماسرد   هناماسرد لکلک   روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ ددع   ددع 10001000 یدنق   یدنق هلک   هلک ردوپو   ردوپو ددع   ددع 16001600 دیدجردوپ   دیدجردوپ لماش   لماش زیلاید   زیلاید ردوپ   ردوپ ناونع : : ناونع 138138
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تشر یکشزپنادند  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6109323 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیرخ هب  مادقا  ( IMED  ) یکشزپ تازیهجت  لک  هرادا  رد  هدش  تبث  یاهتکرش  قیرط  زا  دراد  رظنرد  تشر  یکشزپنادند  هدکشناد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن تسویپ  حرش  هب 

1101093941000015 زاین :  هرامش 
تشر ناتسا  یکشزپنادند  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 

یمیلس زیزع  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  یددع  ییاوقم 50  هبعج   18x150 mm زیاس یکشزپ  یبوچ  گنالسبآ  الاک :  مان 
هبعج 117 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یمازلا  مالعتسا  هچرتفد  یصاصتخا  یمومع و  طیارش  هیلک  تیاعر  نینچمه  مالعتسا و  طیارش  ریوصت  یراذگراب  ءاضما و  رهم و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نالیگ ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یزکرم  رتفد  نامتخاس  یدضع -  هاگشزرو  یوربور  وجمان -  نابایخ  تشر -  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4194173774

33486406-013  ، 33486424-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33486423-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یهیقف رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6109327 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راد لفق  یریگ  نوخ  تکینروت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060041000807 زاین :  هرامش 
زاریش یهیقف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نارهت یوراد  هب  هدننک  هضرع  عجرم  ارسویکو  یتراجت  مان  دک 259001  یریگنوخ  تکینروت  الاک :  مان 
ددع 150 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یدمحا ههام 09177073947 تخادرپ 8  دیهدن  تمیق  ار  یلوف  دنوس  یمیدق  لدم  افطل  { یشک  } راد لفق  یریگنوخ  تکینروت  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32332746-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32332746-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپ یکشزپ یبوچ   یبوچ گنالسبآ   گنالسبآ ناونع : : ناونع 139139

راد راد لفق   لفق یریگ   یریگ نوخ   نوخ تکینروت   تکینروت ناونع : : ناونع 140140
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( نایوجنگ رتکد   ) لوفزد گرزب  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6109328 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپ یزیر  همانرب  لباق  کیلافسرودیه  تناش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094658000293 زاین :  هرامش 

( نایوجنگ رتکد   ) لوفزد گرزب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
تشادهب ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   MIETHKE یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   FX428T دک یکشزپ  یزیر  همانرب  لباق  کیلافسرودیه  تناش  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

لوفزد رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش لاسرا  ددع  کی  بسحرب  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
درادن دوجو  یدقن  تخادرپ  ناکما  دشابیم و  ههام  تخادرپ 1 

06142424306 تاموزلم _  رابنا 
ف  ./ دوش لاسرا  تمیق  روتکاف  شیپ  هارمهب  تسویپ و  دانسا  اب  قباطم  امتح  تسا )  هباشم  هدش  باختنا  یالاکدک  ) 

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

42422049-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42422049-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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 یزیر   یزیر همانرب   همانرب لباق   لباق کیلافسرودیه   کیلافسرودیه تناش   تناش ناونع : : ناونع 141141
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راوزبس یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد  اذغ و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6109330 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسورکیم تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092431000601 زاین :  هرامش 

راوزبس یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد    اذغ و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
یکشزپ دیلوت  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم   V.MED یتراجت مان  یددع  نتراک 150   cc 100 زیاس یدیرو  لولحم  وراد و  قیرزت  یکشزپ  فرصمرابکی  تسورکیم  الاک :  مان 

دیرو
نتراک 10,000 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
راوزبس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

imed تیاس زا  شورف  زوجم  یاراد  تبث و  تکرش  - دشاب یم  هباشم  الاکدک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هجو ) ای  قاروا  ) تروصب لاس  کی  زا  سپ  تخادرپ 

هدننک نیمات  اب  لمح  هنیزه 

9647134967 یتسپ :  دک  راوزبس ،  راوزبس ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44018600-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44018600-051 :: 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

تسورکیم تسورکیم ناونع : : ناونع 142142
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ع)  ) داجس ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6109335 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092070000192 زاین :  هرامش 

رایرهش داجس ع   ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
زیهجت نسوت  هدننک  هضرع  عجرم  زیهجت  نسوت  هدنزاس  عجرم   TT.S.2001 -2012 لدم رامیب  ریز  نگل  هدننک  ینوفع  دض  هدنیوش  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

رایرهش رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رایرهش هر )  ) ینیمخ ماما  ناتسرامیب  یزادنا  هارو  زیهجت  تهج  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  یمومع  طیارش  تیاعر  تسویپ  تاصخشم  تسیل و  قبط 

3351646361 یتسپ :  دک  ع ، )  ) داجس ماما  ناتسرامیب  یرادرهش - یوربور  رصع -  یلو  نابایخ   - رایرهش رایرهش ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

65226041-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

65223257-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع 143143
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 - یتسیز مولع  نبون  یاهیروانف  هاگشهوژپ  یهاگشناد  داهج   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
انیس نبا 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6109336 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع 12 لاس 2 یتناراگوولیک 200 نزو  ABS هکتراهچدیاسدب ABS هتورس ABS یفک هروتوم  یقرب 3 نکش  3 تخت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050315000291 زاین :  هرامش 

انیس نبا  یتسیز –  مولع  نیون  یاهیروانف  هاگشهوژپ  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
ناهاپس تسیز  ناوت  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   TZ-2000 لدم لاکیرتکلا  نکش  هس  تخت  الاک :  مان 

ددع 12 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تکرش.الاک تلاصا  بسچربو  IRC دک.ددع 12 لاس 2 یتناراگوولیک 200 نزو هکتراهچدیاسدب  ABS هتورس ABS یفک هروتوم  یقرب 3 نکش  3 تخت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نایمساق سدنهم  مناخ  544 یلخاد 23519 .نارهت ناگدننک  نیمات.دوشدولپآروتکاف  شیپ.ههام  3 هیوست.هدنشورف هدهعرب  لمح.یمسرروتکاف  . IMED ردالاکو

1985743415 یتسپ :  دک  انیس ،  نبا  هاگشهوژپ  یتشهب  دیهش  هاگشناد  نیوا  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23519-021  ، 22404144-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22404145-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع 1212 لاس لاس 22 یتناراگوولیک یتناراگوولیک 200200 نزو نزو   ABSABS هکتراهچدیاسدب هکتراهچدیاسدب ABSABS هتورس هتورس ABSABS یفک یفک هروتوم   هروتوم یقرب  33 یقرب نکش   نکش 33 تخت تخت ناونع : : ناونع 144144
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نارهت ولراهب  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6109340 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتیل تسد 5  ینوفع  دض  لولحم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام 2 تخادرپ

1101030430000040 زاین :  هرامش 
نارهت ولراهب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

دراگ یجرس  تپسیاه  یتراجت  مان   Lit 5 الاب هتیسناد  اب  ینلیتا  یلپ  فرظ  یحارج  زا  شیپ  تسوپ  تهج  دربراک  کیتپس  یتنآ  هدننک  ینوفع  دض  لولحم  الاک :  مان 
سوتول دمراف  ناب  هب  یناگرزاب  یراذگ  هیامرس  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم 

ددع 500 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام 2 تخادرپ  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلخاد 55658500/669 سامت

1339973111 یتسپ :  دک  ولراهب ،  ناتسرامیب   - یرادهب نابایخ   - نهآ هار  نادیم   - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55658500-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55648189-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ههام ههام 22 تخادرپ تخادرپ یرتیل   یرتیل   55 تسد   تسد ینوفع   ینوفع دضدض   لولحم   لولحم ناونع : : ناونع 145145
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نارهت یکشزپناور  یشزومآ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6109342 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریا یکشزپناور  ناتسرامیب  یابیتشپ  یراتسرپ و  لنسرپ  سابل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092145000022 زاین :  هرامش 

نارهت یکشزپناور  یشزوما  هورگ  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس روشک  ارس  رازبا  هدنزاس  عجرم   ABZ یتراجت مان  یددع  هتسب 1   ABZ03LBLRDX2 لدم  XXL زیاس زوکسیو  تنمالف  سنج  هکت  ود  راک  سابل  الاک :  مان 

ارس رازبا  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا 
تس 226 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناریا یکشزپ  مولع  هاگشناد  لاس 1401  هسبلا  همان  شخب  لمعلاروتسد  ساسا  رب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09125596382

موس هلحرم  مود 40 % هلحرم  لوا 30 % هلحرم  هلحرم 30 % تروصب 3  تخادرپ 
دینک هجارم  تسویپ  هب  قیقد  تاعالطا  تفایرد  تهج  افطل 

ناریا یکشزپناور  ناتسرامیب 

1398913151 یتسپ :  دک   ، hospital.iran1395@gmail..com نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44503395-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44503402-021 :: 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

ناتسا ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یبرغ ناجیابرذآ 

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6109473 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریا ناریا یکشزپناور   یکشزپناور ناتسرامیب   ناتسرامیب یابیتشپ   یابیتشپ وو   یراتسرپ   یراتسرپ لنسرپ   لنسرپ سابل   سابل ناونع : : ناونع 146146

رزیرف رزیرف لاچخی   لاچخی ناونع : : ناونع 147147
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1404 دیسر رس  اب  هنازخ  قاروا  تخادرپ  اب  - یمالعا دک  ناریا  یتسویپ و  تسیل  ربارب  هریغ  ناسرما و  رزیرف  لاچخی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000207000147 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
مان دقاف  یددع  ینوفلس 1  هتسب  لاکیدم 108  لدم   90x200 cm زیاس بآ  دض  مرچ  هیور  اب  یربا  سنج  هرفن  کی  ناتسرامیب  یبط  باوخ  تخت  کشت  الاک :  مان 

ایسآ ربا  اسریا  تاجناخراک  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم  ایسآ  ربا  اسریا  تاجناخراک  هورگ  هدنزاس  عجرم  یتراجت 
ددع 100 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
زیهجت سرا   cm 180 عافترا  200x81/5 cm داعبا یهاگشیاسآ  هقبطود  باوخ  تخت  الاک :  مان 

ددع 65 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

رزخ سراپ  یتعنص  هدننک  هضرع  عجرم  رزخ  سراپ  یتراجت  مان   Licence Bosch - SI-S 411 لدم لیتسا  فک  اب  راخب  یقرب  وتا  الاک :  مان 
هاگتسد 20 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
یرومیت بوچ  نیبوچ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   120x90 cm داعبا  CD6102 لدم هرفن  راد 2  لئاح  هعلاطم  زیم  الاک :  مان 

ددع 40 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

نیچ هدنزاس  روشک  اسآ  رز  سراپ  یتعنص  یحارط و  هدننک  هضرع  عجرم  ایاس  یتراجت  مان   DJL-903 لدم یگناخ  یقرب  وراج  الاک :  مان 
هاگتسد 15 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
ناسرما یماس 314  یلومعم   ft 14 رزیرف لاچخی  الاک :  مان 

هاگتسد 20 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

1404 دیسر رس  اب  هنازخ  قاروا  تخادرپ  اب  - یمالعا دک  ناریا  یتسویپ و  تسیل  ربارب  هریغ  ناسرما و  رزیرف  لاچخی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5714783734 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هاگشناد  سناژروا  یوک  تلاسر  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31937185-044  ، 32234897-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32229059-044 :: 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

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

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

زا 203 ھحفص 118 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/rv4j6e76xm4ld?user=73474&ntc=6109473
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6109473?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  رهشکین  نمهب  ناتسرامیب 22   :: 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   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6109490 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

09153453801 دشاب --  یم  هدنشورف  اب  لمح  هنیزه  ههام  تخادرپ 3  - یناتسرامیب فرصمرابکی 90*60 زادناریز  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093538000255 زاین :  هرامش 
رهشکین نمهب  ناتسرامیب 22 هدننک :  رازگرب 

قافآ نامرد  یتآ  رهم  هدننک  هضرع  عجرم   DR.MOASER.FINE یتراجت مان  یددع  ینولیان 1  هسیک   60x90 cm زیاس یناتسرامیب  زادناریز  الاک :  مان 
هسیک 5,000 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
رهش کین  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9865617338 یتسپ :  دک  نمهب ،  ناتسرامیب 22  رهشکین  ناتسرهش  رهش ،  کین  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35232348-054  ، 35232349-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35232346-054 :: 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

یعامتجا نیمات  یمومع  هاگنامرد   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6109501 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیمات هدهعرب  لاسرا  همیب و  هنیزه  - شورف زا  سپ  تامدخ   - تاعطق ینابیتشپ  ربتعم و  یتناراگ  اب  نوخ -  راشف  رتلوه  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم هدننک 

1101093121000051 زاین :  هرامش 
یعامتجا نیمات  یمومع  هاگنامرد  هدننک :  رازگرب 

ناهوژپ هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   MEDSET هدنزاس عجرم   MEDSET یتراجت مان   Scanlight لدم نوخراشف  روتینام  رتلوه  هاگتسد  الاک :  مان 
هسرآ ناهن  زورفا 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/27 زاین :  خیرات 

یوخ رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم هدننک  نیمات  هدهعرب  لاسرا  همیب و  هنیزه  - شورف زا  سپ  تامدخ   - تاعطق ینابیتشپ  ربتعم و  یتناراگ  اب  نوخ -  راشف  رتلوه  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یوخ ،  ایبنالا  متاخ  یصصخت  هاگنامرد  روا  یداش  رختسا  یور  هبور  رصعیلو  راولب  یوخ  یوخ ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5815834741

36267707-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36267710-044 :: 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

6060 x90  cmx90  cm  زیاس زیاس یناتسرامیب   یناتسرامیب زادناریز   زادناریز ناونع : : ناونع 148148

نوخ نوخ راشف   راشف رتلوه   رتلوه هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 149149
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روشک برغ  لامش  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: 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 10 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6109503 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریغ رد  تسیمازلا  دنرب  نامه  مالقا و  هیلک  هب  تمیق  هئارا  دشاب ، یم  تسویپ  مالقا  تسیل  یکشزپنادند ، یفرصم  مزاول  دروم   15 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تروص  نیا 

1101094860000080 زاین :  هرامش 
روشک برغلامش  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

یهیقف رتکد  دیهش  هدنزاس  عجرم   g 50 نزو یکیتسالپ  فرظ  یدنب  هتسب  عون  نادند  یگدیسوپ  میمرت  دربراک  سکولانیس  لدم  یردوپ  ماگلامآ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا  تسویپ  هدهاشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  تسویپ  مزال  کرادم 

تسیمازلا روتکاف  شیپ  هئارا 

 : یتسپ دک  یتفن ، -  یاه  هدروارف  شخپ  تکرش  یاهنامتخاس  بنج  نمهب -  نابایخ 22  داهج -  نادیم  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5173884717

31151144-041  ، 31150-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34434422-041 :: 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

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6109527 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپنادند یکشزپنادند یفرصم   یفرصم مزاول   مزاول دروم   دروم   1515 ناونع : : ناونع 150150

کیتاتسومه کیتاتسومه جنفسا   جنفسا یلوف -  -  یلوف دنوس   دنوس ناونع : : ناونع 151151
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نیمات اب  لمح  هنیزه  / ههام 5 تخادرپ / هتسب هن  دشابیم  ددع  هب  دادعت  ینوکیلیس  دنوس  موفلژ و  28و  لوط 3 زیاس یج  لبد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسیمازلا روتکاف  رد  irc دک جرد  تلاصا و  دک  نتشاد  / هدننک

1101000257003364 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

افش رهوگ  یکشزپ  مزاول  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  ییاوقم 3  هبعج  یدنب  هتسب  عون  زیاس 3  هیلک  هیلخت  دربراک  یج  لبد  زاب  رس  کی  دنوس  الاک :  مان 
هبعج 30 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
سیمراف ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   NOVACATH یتراجت مان  یددع  ییاوقم 10  هبعج  زیاس 20  ینوکیلیس  هار  هس  یلوف  دنوس  الاک :  مان 

هبعج 20 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

سیمراف ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   NOVACATH یتراجت مان  یددع  ییاوقم 10  هبعج  زیاس 22  ینوکیلیس  هار  هس  یلوف  دنوس  الاک :  مان 
هبعج 40 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
سیمراف ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   NOVACATH یتراجت مان  یددع  ییاوقم 10  هبعج  زیاس 24  ینوکیلیس  هار  هس  یلوف  دنوس  الاک :  مان 

هبعج 40 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

کیژلب هدنزاس  روشک   SMI هدنزاس عجرم   SMI SPONGE یتراجت مان  یددع  هتسب 10   10x50x80 cm زیاس بذج  لباق  موفلژ  کیتاتسومه  جنفسا  الاک :  مان 
انیس بط  ناحارج  خن  هدننک  هضرع  عجرم 

هتسب 24 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

ناوریش رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شریذپ تروص  رد  ددرگ / یراددوخ  یدقن  تمیق  جرد  رد  زا  دشاب / زورب  امتح  خیرات  امنهر / یمیهاربا و 05831525050   05831525027 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ دیق  تاحیضوت  تمیق  رد  ...و  تخادرپ  طیارش  شورف و  سانشراک  هرامش  دامن / یرازگ  تمیق  ههام  تخادرپ 5 طیارش 

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

31521118-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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ص)  ) مظعا ربمایپ  یشهوژپ  ینامرد  یشزومآ  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6109532 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  هک  راد  خیرات  درادناتسا  یلصا  یناریا  ددع  دادعت 12000 هیال 50*40 ود  زاگنال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091936000657 زاین :  هرامش 

ناگزمره مظعا ص   ربمایپ  یشهوژپ  ینامرد  یشزومآ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  متفه  بط  یتراجت  مان  یددع  ینوفلس 10  هتسب   40x50 cm داعبا یکشزپ  لیرتسا  هرمن 20  خن  اب  کورچ  هیال  ود  زاگنال  نامسناپ  زاگ  الاک :  مان 

نیوزق متفه  بط  فرصمرابکی  یکشزپ  تازیهجت  یدیلوت  ینواعت 
هتسب 12,000 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هام یتخادرپو 6 تسا  هدننک  نیمات  اب  ناتسرامیب  رابنا  ات  لمح  هنیزهو  هدوزفا  شزرا  باستحا  نودب  تمیقو  یموب  ناگدننک  نیمات  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زورهب نفلت 09173692184  . دشاب یم  الاک  لیوحت  زا  سپ 

7919915519 یتسپ :  دک  هیحان 2 ،  یرادرهش  یور  هب  ور  یمالسا -  یروهمج  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-076  ، 33347001-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33347003-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامسناپ نامسناپ زاگ   زاگ ناونع : : ناونع 152152
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نیوزق یلعوب  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6109539 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب  دادعت 600   l زیاس ردوپ  نودب  هنیاعم  شکتسد  هتسب 2 - دادعت 600   m زیاس ردوپ  نودب  هنیاعم  شکتسد  - 1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
الاک تاصخشم  رد  همادا 

1201030476000042 زاین :  هرامش 
نیوزق یلعوب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

یحارج شکتسد  تفج 5 - دادعت 2400  زیاس 7   op-pf ردوپ نودب  یحارج  شکتسد  تفج 4- دادعت 800  زیاس 6/5   op-pf ردوپ نودب  یحارج  شکتسد  - 3 - 
تفج دادعت 1200  زیاس 8   op-pf ردوپ نودب  یحارج  شکتسد  تفج 6 - دادعت 2400  زیاس 7/5   op-pf ردوپ نودب 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
تفج  8,000 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یمازلا  سامت  هرامش  یس و  یا  رآ  دک  روتکاف و  شیپ  لاسرا  ههام  هس  تروصب  یدقن  ریغ  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3413786165 یتسپ :  دک  یلعوب ،  ناتسرامیب  یلعوب  نابایخ  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33332935-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33369971-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادابآ رویرهش  یعامتجا 17  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6109551 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رچلیو تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050265000231 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  نادابآ  رویرهش  یعامتجا 17  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نابهش ریما  هدننک  هضرع  عجرم   AANDI یتراجت مان   S18 لدم یلومعم  رچلیو  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف اب  لاسرا  / ههامود تخادرپ   / تسویپ ینف  تاصخشم  / یناریا تیفیک  اب  الاک  امازلا  هباشم /  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6318913331 یتسپ :  دک  رویرهش ،  ناتسرامیب 17  طیطش  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53354546-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53354540-061 :: 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

هنیاعم هنیاعم شکتسد   شکتسد ناونع : : ناونع 153153

رچلیو رچلیو ناونع : : ناونع 154154

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 15 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6109561 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دیئامرفب هجوت  تسویپو  تاحیضوت  هب  - هباشمدک ناریا  -30*20 لاود شمددع  TVT-50 شمددع 30-6*11 شمددع 150 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094953001135 زاین :  هرامش 

زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
نامسآ رون  هدننک  هضرع  عجرم  نوکیتا  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 1  هتسب   20x30 cm زیاس  PCDJ1 لدم یکشزپ  کیتاتسومه  دیسورپ  لاود  شم  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

نامسآ رون  هدننک  هضرع  عجرم  نوکیتا  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 1  هتسب   10x12 cm زیاس  UHSOV1 لدم یکشزپ  ورپارتلوا  کیتاتسومه  شم  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
نامسآ رون  هدننک  هضرع  عجرم  نوکیتا  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 1  هتسب   6x11 cm زیاس  UMS3 لدم یکشزپ  ورپارتلوا  کیتاتسومه  شم  الاک :  مان 

ددع 150 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیئامرفب هجوت  تسویپو  تاحیضوت  هب  - هباشمدک ناریا  -30*20 لاود شمددع  TVT-50 شمددع 30-6*11 شمددع 150 :: 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

یکشزپ یکشزپ کیتاتسومه   کیتاتسومه دیسورپ   دیسورپ لاود   لاود شمشم   ناونع : : ناونع 155155
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یزار یکشزپناور  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6109564 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

باوخ تالالتخا  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030219000265 زاین :  هرامش 

یزار یکشزپناور  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ربوچ راکبوخ  دمحا  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدنزاس  روشک   CADWELL یتراجت مان   EASY III لدم  EEG/PSG یج ییا  ییا  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/18 زاین :  خیرات 

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

33416083 سامت نفلت  ، ههام هس  هیوست  ، هدنشورف هدهع  رب  لمح  هنیزه  ، یمسر روتکاف  ، یکشزپ تازیهجت  لک  هرادا  زوجم  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1866958891 یتسپ :  دک  یزار ،  یکشزپناور  ینامرد  یشزومآ  زکرم  دابآ  نیما  یر  رهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33401236-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33401236-021 :: 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

رهشهام 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 14 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6109566 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدنشورف اب  لاسرا  هنیزه  هزور  تخادرپ 45 زکرم  دات  سنج  تسویپ  تساوخرد  قبط  رچلیو  هیاپو  هتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095112000822 زاین :  هرامش 

رهشهام تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
یدبع یضترم  هدننک  هضرع  عجرم   CAREMAX یتراجت مان  رچلیو   CA-010 لدم یکیتسالپ  هتسد  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف اب  لاسرا  هنیزه  هزور  تخادرپ 45 زکرم  دات  سنج  تسویپ  تساوخرد  قبط  رچلیو  هیاپو  هتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6155753658 یتسپ :  دک  رهشهام ،  یمیشورتپ  عیانص  ناتسرامیب  تثعب  کرهش  رهشهام ،  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2421023-0615  ، 52421023-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52421023-061 :: 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

باوخ باوخ تالالتخا   تالالتخا هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 156156

رچلیو رچلیو هیاپو   هیاپو هتسد   هتسد ناونع : : ناونع 157157
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زیربت بسن  یلاع  داتسا  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6109571 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسیمازلاروتکافشیپ  - دمیا یراذگراب  یتسویپ -  تساوخرد  قبط  ییوراد  تنتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005899000583 زاین :  هرامش 

زیربت بسن  یلاع  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ولوپآ یتراجت  مان   cardiovascular دربراک ییوراد  تنتسا  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/29 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

32315188-041  ، 32305910-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32305911-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییوراد ییوراد تنتسا   تنتسا ناونع : : ناونع 158158
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مرهج ایبنالا  متاخ  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   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6109573 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  یکشزپ  نادند  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090165000076 زاین :  هرامش 

مرهج ءایبنالا  متاخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یدیمح 09177913032 ریما  سدنهم  مناخ  سانشراک :  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
تسویپ تسیل  قبط  یرس   1 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
مرهج رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تمیق .دوش  قاصلا  روتکاف  شیپ.هدنشورف  اب  لمح  هنیزه   . همیرج لماش  لاسرا  رد  ریخات.دشاب  وضع  دم  یآ  هناماس  رد  هدنشورف  .ههام  تخادرپ 6  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
07154336088*09177916192 نایعراز یاقآ  سانشراک.دشاب :  هدننکدراو  یمسر  هدنیامن  ای  هدننک  دراو  هدنشورف.یدوجوم  تروص  رد  طقف  یراذگ 

7417186785 یتسپ :  دک  ءایبنالا ،  متاخ  ناتسرامیب  - رفخ - مرهج - سراف مرهج ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

54336088-071  ، 54504509-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54503072-071 :: 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

یکشزپ یکشزپ نادند   نادند ناونع : : ناونع 159159

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

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

زا 203 ھحفص 127 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/w4spw2s4kuw8v?user=73474&ntc=6109573
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6109573?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


مرهج ایبنالا  متاخ  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   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6109574 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 13  نادند  تکام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع دادعت 13  کاوسم  تکام 

1201090165000075 زاین :  هرامش 
مرهج ءایبنالا  متاخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

یدیمح 09177913032 ریما  سدنهم  مناخ  سانشراک :  - 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

زاین یلک  حرش  قبط  یرس   1 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

مرهج رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تمیق .دوش  قاصلا  روتکاف  شیپ.هدنشورف  اب  لمح  هنیزه   . همیرج لماش  لاسرا  رد  ریخات.دشاب  وضع  دم  یآ  هناماس  رد  هدنشورف  .ههام  تخادرپ 6  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
07154336088*09177916192 نایعراز یاقآ  سانشراک.دشاب :  هدننکدراو  یمسر  هدنیامن  ای  هدننک  دراو  هدنشورف.یدوجوم  تروص  رد  طقف  یراذگ 

7417186785 یتسپ :  دک  ءایبنالا ،  متاخ  ناتسرامیب  - رفخ - مرهج - سراف مرهج ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

54336088-071  ، 54504509-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54503072-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع دادعت  1313   دادعت کاوسم   کاوسم تکام   تکام ددع   ددع دادعت  1313   دادعت نادند   نادند تکام   تکام ناونع : : ناونع 160160
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نایور هاگشهوژپ  یهاگشناد -  داهج   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6109582 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

125RXL461642-78-4 ددع  2 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 D5561BiotechcDNA Synthesis Kit

تسا هباشمدک  ناریا 
1101050136000363 زاین :  هرامش 

نایور هاگشهوژپ  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   TAKARA BIO یتراجت مان  یتست  یلایو 50  ییاوقم 7  هبعج  یژولویب  یتاقیقحت   PrimeScript 1 st Strand cDNA kit میزنآ الاک :  مان 

ناسنیما زیهجت  هعسوت و 
هبعج 2 دادعت : 

1401/10/27 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدننک  نیماتاب  الاک  لیوحت  رد  یناوتان  تساوخردزاریغ و  یالاک  تمیق  مالعا  تیلوئسم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یتسویپ  روتکاف  شیپ  قباطم  دحاو  تمیق.تسا  یگدیسر  طرشروتکاف  شیپ  تسویپ 

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

95015680-031  ، 23562610-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23562599-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

125125 RXL461642 -78-4 D5561BiotechcDNA Synthes is  KitRXL461642 -78-4 D5561BiotechcDNA Synthes is  Kit ددع ددع   22 ناونع : : ناونع 16 116 1
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نادابآ رویرهش  یعامتجا 17  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6109584 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اذغ لمح  یلارت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050265000233 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  نادابآ  رویرهش  یعامتجا 17  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  زربلا  کت  یتیگ  هدنزاس  عجرم   A AND I-CO.COM یتراجت مان   GTA-TF3 لدم یکشزپ  هقبط  اذغ 3  لمح  یلارت  الاک :  مان 

زربلا کت  یتیگ  هدننک 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رادخرچ لیتسا /  یاه  هکبش  اب  یقرب  رادرمراو  هقبط  ینیس 5 تیفرظریگن 60 لیتسااب  اذغ  لمح  یلارت  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
کی هجرد  خرچ 

6318913331 یتسپ :  دک  رویرهش ،  ناتسرامیب 17  طیطش  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53354546-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53354540-061 :: 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

نابآ یصصخت 13  کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6109586 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدنرادهگن هدش  هتسکش  کیتسالپ  ضیوعت   / KX24 لاتند سراپ  یکشزپنادند  تینوی  یرس  ریز  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093509000043 زاین :  هرامش 

نابآ هدزیس  یصصخت  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 
یاهفرح یاهنامزاس  نایامرفراک و  راک ، بسک و  هب  طوبرم  وضع  یاراد  یاهنامزاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سکع ندید  رتشیب و  تاحیضوت  دشاب / یم  فارصنا  هلزنم  هب  تاحیضوت  هب  هجوت  مدع  دشاب / یم  دوجوم  اه  تسویپ  تمسق  رد  تاحیضوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یناوضر سدنهم  یاقآ  هرامش 09919010313  اب  اتیا  ناسر  مایپ  رد  یبارخ 

1814653333 یتسپ :  دک  کالپ 504 ،  - شزرو هاگتسیا  - ییاجر دیهش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55061123-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55061126-021 :: 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

یکشزپ یکشزپ هقبط   هقبط اذغ  33   اذغ لمح   لمح یلارت   یلارت ناونع : : ناونع 162162

یکشزپنادند یکشزپنادند تینوی   تینوی یرس   یرس ریز   ریز ناونع : : ناونع 163163

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6109596 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرابتعا تخادرپ  دشاب - هتشاد   imed زوجم تکرش  لخاد - دیلوت  یفنم - راشف  مویکو  نامسناپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030686002928 زاین :  هرامش 

یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ناهاپس ایوپ  روآ  نف  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  وکسپاف  یتراجت  مان   V.A.C Dressing Medium لدم یپارت  مویکو  هاگتسد  دربراک  طسوتم  تیک  الاک :  مان 

هتسب 15 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

ناهاپس ایوپ  روآ  نف  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  وکسپاف  یتراجت  مان   V.A.C Dressing Larg لدم یپارت  مویکو  هاگتسد  دربراک  گرزب  تیک  الاک :  مان 
هتسب 25 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یمازلا  الاک  تلاصا  بسچرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

36473231-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36474055-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یفنم یفنم راشف   راشف مویکو   مویکو نامسناپ   نامسناپ ناونع : : ناونع 164164

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

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

زا 203 ھحفص 131 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/6gmp994zwqbkv?user=73474&ntc=6109596
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6109596?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


تشر یعامتجا  نیمات  مرکا  لوسر  ترضح  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6109612 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راب لمح  هنیزه  هیلک  هدوب و  یمازلا  الاک  تلاصا  بسچرب  .دشابیم  زاین  دروم  یرتیل  نلاگ 2/5  دادعتب 200  یناریا 10 % نیلامرف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هدنرب  هدهعب  زکرم  رابنا  ات 

1101092310000204 زاین :  هرامش 
تشر مرکا ص  لوسر  ترضح  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   هدننک :  رازگرب 

یللجم رتکد  ییایمیش  عیانص  عمتجم  هدننک  هضرع  عجرم   DR.MOJALLALI یتراجت مان  یرتیل  یدنب  هتسب  دقاف  دصرد  صولخ 37  نیلامرف  دیهدلامرف  الاک :  مان 
رتیل 200 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام هیوست 2  تسیمازلا .  هدننک  تکرش  یوس  زا  دمیآ  رد  روکذم  یالاک  عیزوت  هب  ندوب  زاجم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4188958899 یتسپ :  دک  ص ، )  ) مرکا لوسر  ناتسرامیب  - لیگ نادیم  زا  رتالاب  - نارهت هداج  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33619380-013  ، 33663125-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33665652-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رصعیلو ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6109617 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دک  ناریا  تسویپ  حرش  هب  طبار  هلول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090122000846 زاین :  هرامش 

رصعیلو ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب  یکشزپ   cm 150 نویزوفنا پمپ  طبار  هلول  الاک :  مان 

ددع 2,100 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

رهش مئاق  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناریا یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4761893837 یتسپ :  دک  یزرواشک ،  داهج  هرادا  بنج  یراس  نابایخ  رهش ،  مئاق  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42032032-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42033108-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرتیل یرتیل   2 /52/5 نلاگ   نلاگ   2 00200 دادعتب   دادعتب % % 1010 یناریا   یناریا نیلامرف   نیلامرف ناونع : : ناونع 165165

تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا تسویپ   تسویپ حرش   حرش هبهب   طبار   طبار هلول   هلول ناونع : : ناونع 166166

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هیردیح تبرت  یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد -  اذغ و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6109625 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسالپوکل یراون  بسچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091280000230 زاین :  هرامش 

هیردیح تبرت  یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد    اذغ و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
رهم بط  نیمث  هدننک  هضرع  عجرم  نایلاوه  یتراجت  مان  یددع  هتسب 1   5x5 cm زیاس دک 150  یکشزپ  دیاسکا  کنیز  تسالپوکل  تسوپ  یراون  بسچ  الاک :  مان 

ددع 18,000 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

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

دشابالاک لاعف  یگدنیامن  یارادو  تبث  IMED رد الاک  هدننک  هضرع  تکرش.دشاب  هتشاد  اضقنا  لاس  ود  لقادح  IRCو  دک یاراد  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  ههامراهچ  لقادح  تخادرپ  طیارشو  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه 

ددرگ لاسرا  تسویپ  هب  تبث و  روتکاف  شیپ  رد   LOT NUMBER و IRC افطل

9519655331 یتسپ :  دک  سردم 29 و 31 ،  نیب  سردم -  راولب  هیردیح ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52223070-051  ، 52313070-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52312347-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسالپوکل تسالپوکل یراون   یراون بسچ   بسچ ناونع : : ناونع 167167

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

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

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

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

6109637 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دک  ناریا  تسویپ  حرش  هب  لیربیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090122000845 زاین :  هرامش 

رصعیلو ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
بط نایسراپ  یکشزپ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم  لیربیو  هب  یتراجت  مان  یلور  ینوفلس 1  هتسب   10x275 cm زیاس یدپوترا  فرصمرابکی  یچگ  ریز  دناب  الاک :  مان 

دازهب
ددع 1 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
رهش مئاق  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یناریا یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4761893837 یتسپ :  دک  یزرواشک ،  داهج  هرادا  بنج  یراس  نابایخ  رهش ،  مئاق  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42032032-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42033108-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزار یکشزپناور  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6109646 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرفن کتوتپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030219000271 زاین :  هرامش 

یزار یکشزپناور  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
IOB هدنزاس عجرم   IOB MEDICAL یتراجت مان  یددع  ینوفلس 1  هتسب  یدنب  هتسب  عون   180x74 cm زیاس هداس  حرط  تکنلب  سنج  یناتسرامیب  وتپ  الاک :  مان 

یلعوب نیون  تازیهجت  اتکی  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   MEDICAL
ددع 300 دادعت : 

1401/10/18 زاین :  خیرات 
یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رتسا یلپ  سنج  زا  قبنز  هرفنکت  وتپ  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  هیدات ،  تهج  هنومن  لاسرا  هدنشورف ،  هدهع  هب  لمح  هنیزه  یمسر ،  روتکاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1866958891 یتسپ :  دک  یزار ،  یکشزپناور  ینامرد  یشزومآ  زکرم  دابآ  نیما  یر  رهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33401236-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33401236-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا تسویپ   تسویپ حرش   حرش هبهب   لیربیو   لیربیو ناونع : : ناونع 168168

هرفن هرفن کتوتپ   کتوتپ ناونع : : ناونع 169169
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رهشهام ردنب  مظاک  یسوم  ماما  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6109648 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

الاک uidوirc دک / تسیمازلا دمیا  تاررقم  / هدش هدافتسا  هباشمدک  ناریا  زا  / ددع هارود 15 نودلاش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09105909902/ ددرگدیقامتح

1101090544000563 زاین :  هرامش 
رهشهام ردنب  مظاک  یسوم  ماما  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نیمث رهم  زارف  هدننک  هضرع  عجرم   AMECATH یتراجت مان  یددع  نتراک 10   fr 12 زیاس  DLC لدم نودلاش  تقوم  زیلایدومه  رتتاک  الاک :  مان 
ددع 15 دادعت : 

1401/10/18 زاین :  خیرات 
رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ریغ رد  روتکاف  هارمه  یرادا  تاعاسرد  طقف  سنج  لیوحت  نامز  / دشابیم هدننک  نیمات  هدهعب  ناتسرامیب  رابنا  بردات  لاسرا  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم دات  طرشب  ههامود  یتخادرپ  / دوشیم عوجرم  تروصنیا 

6351911111 یتسپ :  دک  مظاک ،  یسوم  ماما  ناتسرامیب  دازآ  هاگشناد  یوربور  رهشهام ،  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52380627-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52380627-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع 1515 هارود   هارود نودلاش   نودلاش ناونع : : ناونع 170170
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ص)  ) مظعا ربمایپ  یشهوژپ  ینامرد  یشزومآ  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6109666 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  هک  راد  خیرات  درادناتسا  یلصا  یناریا  تفج  رازه  دادعت 10 هرامش 7 لیرتسا  شکتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091936000662 زاین :  هرامش 

ناگزمره مظعا ص   ربمایپ  یشهوژپ  ینامرد  یشزومآ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
ریرح زیاس 7/5  هدش  لیرتسا  یحارج  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 

تفج 10,000 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتخادرپو تسا  هدننک  نیمات  اب  ناتسرامیب  رابنا  ات  لمح  هنیزهو  تسا  هدوزفا  شزرا  باستحا  نودب  تمیقو  یموب  ناگدننک  نیمات  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
وزرهب نفلت 09173692184  . دشاب یم  الاک  لیوحت  زا  سپ  هام  6

7919915519 یتسپ :  دک  هیحان 2 ،  یرادرهش  یور  هب  ور  یمالسا -  یروهمج  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-076  ، 33347001-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33347003-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   هکهک   راد   راد خیرات   خیرات درادناتسا   درادناتسا یلصا   یلصا یناریا   یناریا تفج   تفج رازه   رازه 1010 دادعت   دادعت هرامش  77 هرامش لیرتسا   لیرتسا شکتسد   شکتسد ناونع : : ناونع 171171
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تفریج یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6109667 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یشزوما تنواعم  تهج  هدش  تسویپ  لیاف  قبط  ددع  دادعت 200  هب  یکشزپ  شوپور  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093703000069 زاین :  هرامش 

تفریج یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزوما  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
بط ماهلا  ینوفلس  هتسب   E 4103 دک لارنج  لدم  زیاس  یرف  ناکشزپ  راد  همکد  دیفس  شوپور  الاک :  مان 

ددع 200 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

تفریج رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم هدنشورف  هدهع  رب  لاسرا  هنیزه  هزور و  تخادرپ 30 .تسا  هباشم  الاک  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمطاف 09136250850 یاقا 

.تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  همیمض  دوش و  یراذگ  تمیق  هدش  تسویپ  تاصخشم  قبط  افطل 

7861756447 یتسپ :  دک  تفریج ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  تنواعم  - ینامیلس مساق  جاح  دیهش  رادرس  نادیم  تفریج ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43353297-034  ، 43316491-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43316491-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یشزوما یشزوما تنواعم   تنواعم تهج   تهج هدش   هدش تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط ددع   ددع   2 00200 دادعت   دادعت هبهب   یکشزپ   یکشزپ شوپور   شوپور ناونع : : ناونع 172172
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رابدور ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6109670 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یناریا  دیاب  یداهنشیپ  دنرب  عون  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095581000003 زاین :  هرامش 

رابدور ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
یناگرزاب هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   PORSA یتراجت مان   ZT-120 لدم جنس  دق  یاراد  لاسگرزب  نزو  یریگ  هزادنا  تهج  یا  هبرقع  وزارت  الاک :  مان 

بطاسرپ
هاگتسد 8 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
اوادم بط  بایماک  هدننک  هضرع  عجرم   EASY LIFE یتراجت مان   EBSC لدم لافطا  لاتیجید  نیزوت  وزارت  الاک :  مان 

هاگتسد 11 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

رابدور رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دنیامن یراذگراب  اددجم  اضما  رهم و  اب  هارمه  هتشون و  تسویپ  تسیل  رد  ار  تمیق  دنرب و  عون  دیاب  تمیق  ناگدنهد  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4461614877 یتسپ :  دک  ارسداد ،  بنج   - رازاب طسو   - رابدور رابدور ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34625313-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34622161-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاتیجید لاتیجید نیزوت   نیزوت وزارت   وزارت یایا -  -  هبرقع   هبرقع وزارت   وزارت ناونع : : ناونع 173173
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ص)  ) مظعا ربمایپ  یشهوژپ  ینامرد  یشزومآ  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6109678 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  هک  راد  خیرات  درادناتسا  یلصا  یناریا  تفج  رازه  دادعت 18 هرامش 7/5 لیرتسا  شکتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا

1101091936000663 زاین :  هرامش 
ناگزمره مظعا ص   ربمایپ  یشهوژپ  ینامرد  یشزومآ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

ریرح زیاس 7/5  هدش  لیرتسا  یحارج  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 
تفج 18,000 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هام یتخادرپو 6 تسا  هدننک  نیمات  اب  ناتسرامیب  رابنا  ات  لمح  هنیزهو  هدوزفا  زرا ش  باستحا  نودب  تمیقو  یموب  ناگدننک  نیمات  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زورهب نفلت 09173692184 دشاب  یم  الاک  لیوحت  زا  سپ 

7919915519 یتسپ :  دک  هیحان 2 ،  یرادرهش  یور  هب  ور  یمالسا -  یروهمج  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-076  ، 33347001-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33347003-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   هکهک   راد   راد خیرات   خیرات درادناتسا   درادناتسا یلصا   یلصا یناریا   یناریا تفج   تفج رازه   رازه 1818 دادعت   دادعت 7/57/5 هرامش   هرامش لیرتسا   لیرتسا شکتسد   شکتسد ناونع : : ناونع 174174
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دزی راشفا  قداصدمحم  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6109687 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیتسا 50 دق  راولش 110س  دق  100س  ناگدق XL زیاس ژامارگ   SMS 45 ینبراک یبا  گنر  فرصمرابکی  راولشو  هالکو  ناگ  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030733000458 زاین :  هرامش 

دزی راشفا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناسحا هدننک  هضرع  عجرم  اناسراپ  بط  یتراجت  مان  ینولیان  هتسب   E1 لدم گرزب  زیاس  دناب  ناپسا  فرصم  رابکی  ناگ  هالک و  راولش و  رامیب  سابل  تس  الاک :  مان 

نایسراپ بط 
تس 8,000 دادعت : 

1401/11/03 زاین :  خیرات 
دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  تاحیضوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  IRC دکاب روتکاف  شیپ  قاصلا 

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

35255011-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35253335-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرل یزکرم و  ناتسا  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: 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   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6109696 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکاف شیپ  هعارا  .دامن  هعجارم  همیمض  لیاف  هب  یتساوخرد  یالاک  ملق  هدهاشم 9  تهج.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسیمازلا

1101095126000031 زاین :  هرامش 
ناتسرل یزکرم و  ناتسا  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

کشزپ اوآ  یتعنص  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  اوآ  یتراجت  مان  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب   cc 3 تیفرظ راد  چیپرس  لیرتسا  گنرس  الاک :  مان 
ددع 20,000 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
دنزاش رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمیعن اب 09188491049  یگنهامه   . هدنشورف اب  لمح  هنیزه.نارجاهم  رهش  کارا  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3991966676 یتسپ :  دک  دالیم 10 ،  نابایخ  یوربور   B هقطنم هاگشیالاپ  کرهش  نارجاهم  دنزاش ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38622055-086  ، 38626450-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38626452-086 :: 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

5050 نیتسا   نیتسا دقدق   سس   1101 10 راولش   راولش دقدق   سس   100100 ناگدق ناگدق XLXL زیاس   زیاس ژامارگ   ژامارگ   SMS SMS 4545 ینبراک   ینبراک یبا   یبا گنر   گنر فرصمرابکی   فرصمرابکی راولشو   راولشو هالکو   هالکو ناگ   ناگ تستس   ناونع : : ناونع 175175

راد راد چیپرس   چیپرس لیرتسا   لیرتسا گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 176176
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جدننس یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6109733 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ات لیوحت  هنیزه  ناتسرامیب -  سانشراک  دات  اب   - imed رد هدش  تبث  مارگولوه و  اب  یناریا  رتوک  ورتکلا  تیلپ  طبار  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هام کی  تخادرپ   - هدنشورف هدهعب  ناتسرامیب 

1101090333000160 زاین :  هرامش 
جدننس یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

رمیلپ دمراف  هدننک  هضرع  عجرم  رمیلپ  دمراف  یتراجت  مان  کپیو  هتسب  دمراف  لدم  یرجرسورتکلا  هاگتسد  هب  یرجرسورتکلا  تیلپ  لاصتا  تهج  طبار  لباک  الاک :  مان 
نایار رمیلپ  دمراف  هدنزاس  عجرم  نایار 

هتسب 100 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهعب ناتسرامیب  ات  لیوحت  هنیزه  ناتسرامیب -  سانشراک  دات  اب   - imed رد هدش  تبث  مارگولوه و  اب  یناریا  رتوک  ورتکلا  تیلپ  طبار  لباک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سامت 08733626334 ههام -  کی  تخادرپ  .دشاب  یم  هدنشورف 

6617713746 یتسپ :  دک  جدننس ،  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  - هاقناخ نابایخ  نارادساپ - راولب   - جدننس جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33661805-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33660455-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتوکورتکلا رتوکورتکلا تیلپ   تیلپ طبار   طبار لباک   لباک ناونع : : ناونع 177177
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هاشنامرک ناتسا  یتسیزهب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6109738 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنانز هنادرم و  لیتسا  یچم  تعاس  - طخ هیور 27  ود  یطخ  حول  - نایانیبان هژیو  یتناس  دیفس 120  یاصع  لماش  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003280000131 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
اهر رذآ  یشخبناوت  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم  اهر  رذآ  یتراجت  مان   AR/AS100 لدم انیبان  دارفا  هژیو  دیفس  اصع  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

اهر رذآ  یشخبناوت  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم  اهر  رذآ  یتراجت  مان  یددع  ینولیان 1  هتسب   AZ_99 لدم یکیتسالپ  سنج  یطخ  نایانیبان 27  حول  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/10/19 زاین :  خیرات 
اهر رذآ  یشخبناوت  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   CASIO یتراجت مان   Ar/wa87 لدم انیبان  دارفا  هژیو  لیرب  ایوگ و  هراک  ود  یچم  تعاس  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دسرب یبایزرا  ینف  هتیمک  دیئات  هب  دیاب  الاک  تسا  هدننک  نیمات  اب  هدهع  رب  لک  هرادا  نیا  رابنا  برد  ات  لمح  هنیزه  - یراک هتفه  کی  یدقن  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا هنومن  لاسرا  اذل 

6714674648 یتسپ :  دک  یتسیزهی ،  نامزاس.یتسیزهب  راولب  - نز راولب  - هاشنامرک هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38377791-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38358518-083 :: 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

یکشزپنادند هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6109750 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

انیبان انیبان دارفا   دارفا هژیو   هژیو لیرب   لیرب وو   ایوگ   ایوگ هراک   هراک ودود   یچم   یچم تعاس   تعاس یکیتسالپ - - یکیتسالپ سنج   سنج یطخ   یطخ نایانیبان  2727   نایانیبان حول   حول انیبان -  -  انیبان دارفا   دارفا هژیو   هژیو دیفس   دیفس اصع   اصع ناونع : : ناونع 178178

یکشزپنادند یکشزپنادند یفرصم   یفرصم ناونع : : ناونع 179179
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یکشزپنادند یفرصم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094208000015 زاین :  هرامش 

یکشزپنادند هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
ءاکرش یدنبلگ و  زورهب  هدننک  هضرع  عجرم  چا  دراوراه  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج  لدم 7054000  یکشزپنادند  چا  دیسا  الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم   KOHDENT ROLAND KOHLER MEDIZINTECHNIK یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب   Angled لدم یکشزپنادند  ردیرپسا  الاک :  مان 
نارهت تن  هدننک 
ددع 20 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
عجرم لیزرب  هدنزاس  روشک   DFL INDUSTRIA E COMERCIO هدنزاس عجرم   g 125 هتسب لدم 16679  یکشزپنادند  زبس  سنتسا  یریگبلاق  هدام  الاک :  مان 

بط نادند  نارآ  هدننک  هضرع 
هتسب 30 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
یدنبلگ و زورهب  هدننک  هضرع  عجرم  کیتسا  نیا  نیرگ  دناپماک  نشرپمیا  دراوراه  یتراجت  مان  یتس  ییاوقم 1  هبعج  یکشزپنادند  یریگبلاق  داوم  تس  الاک :  مان 

دک 7082605 ءاکرش 
هتسب 20 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم   MRDENTAL یتراجت مان   ml+800 g 500 یکیتسالپ فرظ  یزلف و 1  یطوق  هتسب 1  عیام  ردوپ و  لماش  یکشزپنادند  کقشاق  لیرکآ  الاک :  مان 

نایناریا بط  نیران  هدننک 
هتسب 5 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
هدنزاس روشک   PERFECTION PLUS هدنزاس عجرم   g 7/5 هدش رپ  گنرس  ییاوقم 3  هبعج   PP010/1025 لدم یکشزپنادند  ریمخ  نامسناپ  هدام  الاک :  مان 

بط نایسراپ  هواک  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسلگنا 
هبعج 10 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
بط میلس  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  ییاوقم 100  هبعج   small زیاس سکتال  یکشزپ  هنیاعم  شکتسد  الاک :  مان 

هبعج 100 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

هبعج یدنب  هتسب  عون  ناریا  ریرح  شکتسد  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  میرمزر  کچوک  زیاس  سکت  یرح  فرصم  رابکی  هروظنم  دنچ  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 
یددع  100

هبعج 500 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

یربکا نیسح  دمحم  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  هتسب 1  دک 2583004   145x80 cm زیاس یحارج  لیرتسا  فرصم  رابکی  رواک  دنتسا  شکور  الاک :  مان 
ددع 200 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
یساملس هدازدومحم  دومحم  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  ییاوقم 100  هبعج   3x4 cm زیاس یکشزپنادند  یژولویدار  ملیف  الاک :  مان 

هبعج 100 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یکشزپنادند یفرصم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6617713446 یتسپ :  دک  یکشزپنادند ،  هدکشناد  ناتسدرک - یکشزپ  مولع  هاگشناد  نارادساپ -  راولب  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33668770-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33668921-087 :: 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
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ص)  ) مظعا ربمایپ  یشهوژپ  ینامرد  یشزومآ  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6109751 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  هک  راد  خیرات  درادناتسا  یلصا  یناریا  هقلح  دادعت 700 یریصح 15*10 بسچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091936000664 زاین :  هرامش 

ناگزمره مظعا ص   ربمایپ  یشهوژپ  ینامرد  یشزومآ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
ایرآ بط  شورس  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ   NIKTEX FIX یتراجت مان  یددع  یذغاک 40  هتسب   10x15 cm یکشزپ یریصح  مخز  بسچ  الاک :  مان 

هتسب 700 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیوحت زا  سپ  هام  یتخادرپو 6 تسا  نیمات  اب  ناتسامیب  رابنا  ات  لمح  هنیزهو  شزرا  باستحا  نودب  تمیقو  یموب  ناگدننک  نیمات  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
روزهب نفلت 09173692184 دشاب  یم  الاک 

7919915519 یتسپ :  دک  هیحان 2 ،  یرادرهش  یور  هب  ور  یمالسا -  یروهمج  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-076  ، 33347001-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33347003-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادمه ناتسا  نایچشرف  انیس -  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6109798 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هام 1401 دنفسا  تخادرپزاب  تسویپ - هب  هعجارم  ددع - دادعت 6400  هب  زیاس 27  نزوسرس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092647000450 زاین :  هرامش 

نادمه انیس  نایچشرفینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
دشر هعسوت و  هار  نایناب  هدننک  هضرع  عجرم   KDL یتراجت مان  یرتسیلب  ییاوقم 100  هبعج  زیاس 27  یکشزپ  قیرزت  نزوس  رس  الاک :  مان 

هبعج 6,400 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6516848741 یتسپ :  دک  انیس ،  ناتسرامیب  ناتسرنه -  نابایخ  یادتبا  روتساپ -  هار  راهچ  نادمه -  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38254083-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38254083-081 :: 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

هقلح هقلح 700700 دادعت   دادعت 1010 ** 1515 یریصح   یریصح بسچ   بسچ ناونع : : ناونع 180180

140 1140 1 هام   هام دنفسا   دنفسا تخادرپزاب   تخادرپزاب تسویپ - - تسویپ هبهب   هعجارم   هعجارم ددع - - ددع   64006400 دادعت   دادعت هبهب   زیاس  2727   زیاس نزوسرس   نزوسرس ناونع : : ناونع 181181

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

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

زا 203 ھحفص 144 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/lam2th2qqp624?user=73474&ntc=6109751
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6109751?code=73474
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/d59k56nlmhsg4?user=73474&ntc=6109798
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6109798?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


دورود سگرن  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6109803 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( دشاب یم  هباشم  دکناریا  دشاب ( -  یم  ددع  دادعت 10000 راد  نوتسیپ  یس  یس  گنرس 2  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050282000117 زاین :  هرامش 
دورود سگرن  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

ءافش گنرس  یتراجت  مان  یددع  نتراک 1800  یدنب  هتسب  عون   ml 2/5 راد نوتسیپ  پیلسا  رول  گنرس  الاک :  مان 
نتراک 1 دادعت : 

1401/10/18 زاین :  خیرات 
دورود رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب irc دک اب  تکرش  روتکاف  دشاب -  هدش  تبث  دم  یآ  رد  تکرش  دشاب -  یناریا  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6881874579 یتسپ :  دک  سگرن ،  ناتسرامیب  سردم -  دیهش  راولب  ناگدازآ -  نادیم  دورود -  ناتسرل -  دورود ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43231447-066  ، 43238882-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43230035-066 :: 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

نارهت یناشاک  هلا  تیآ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6109804 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناسارخ کیجات  هیمس  رامیب  - تسار سوگلاو  سواه  زتورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201006012000076 زاین :  هرامش 

نارهت یناشاک  هلا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یناسارخ کیجات  هیمس  رامیب  - تسار سوگلاو  سواه  زتورپ  - 

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

1401/10/21 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- دوش هدنابسچ  لمع  قاتا  هسلجتروص  هب  رامیب  یارب  هدش  فرصم  مالقا  لبیل  - ددرگ رآ  سا  یس  دحاو  لیوحت  لمع  زا  لبق  زور  تعاس 17  ات  تس   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
- دشاب ربتعم  خیرات  یاراد  ددرگ و  رکذ  روتکاف  رد  مالقا   T.TAC و IRC دک - ددرگ یکشزپ  تازیهجت  رابنا  لیوحت  لمع  زا  دعب  تعاس  ات 48 روتکاف 

1834893113 یتسپ :  دک  یناشاک ،  هللا  تیآ  ناتسرامیب  مود  هکلف  ییارخب  هنازخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

51036296-021  ، 55048832-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55077007-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا دشاب ( -  ( -  دشاب یمیم   ددع   ددع 1000010000 دادعت   دادعت راد   راد نوتسیپ   نوتسیپ یسیس   یسیس     22 گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 182182

یناسارخ یناسارخ کیجات   کیجات هیمس   هیمس رامیب   رامیب -- تسار تسار سوگلاو   سوگلاو سواه   سواه زتورپ   زتورپ ناونع : : ناونع 183183

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6109806 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هام 1401 دنفسا  تخادرپزاب  تسویپ - هب  هعجارم  ددع - دادعت 6400  هب  پکورکسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092647000451 زاین :  هرامش 

نادمه انیس  نایچشرفینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب  یکشزپ  دیاس  نشکجنیا  پکورکسا  الاک :  مان 

ددع 6,400 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6516848741 یتسپ :  دک  انیس ،  ناتسرامیب  ناتسرنه -  نابایخ  یادتبا  روتساپ -  هار  راهچ  نادمه -  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38254083-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38254083-081 :: 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

نارهت یناشاک  هلا  تیآ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6109810 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یفرشا دحا  رامیب  -ACL یپوکسورترآ تس  زتورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201006012000077 زاین :  هرامش 

نارهت یناشاک  هلا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یفرشا دحا  رامیب  -ACL یپوکسورترآ تس  زتورپ  - 

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

1401/10/21 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- دوش هدنابسچ  لمع  قاتا  هسلجتروص  هب  رامیب  یارب  هدش  فرصم  مالقا  لبیل  - ددرگ رآ  سا  یس  دحاو  لیوحت  لمع  زا  لبق  زور  تعاس 17  ات  تس   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
- دشاب ربتعم  خیرات  یاراد  ددرگ و  رکذ  روتکاف  رد  مالقا   T.TAC و IRC دک - ددرگ یکشزپ  تازیهجت  رابنا  لیوحت  لمع  زا  دعب  تعاس  ات 48 روتکاف 

1834893113 یتسپ :  دک  یناشاک ،  هللا  تیآ  ناتسرامیب  مود  هکلف  ییارخب  هنازخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

51036296-021  ، 55048832-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55077007-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع   64006400 دادعت   دادعت هبهب   پکورکسا   پکورکسا ناونع : : ناونع 184184

یفرشا یفرشا دحا   دحا رامیب   رامیب -- ACLACL یپوکسورترآ   یپوکسورترآ تستس   زتورپ   زتورپ ناونع : : ناونع 185185

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یئاجر دیهش  قورع  بلق و  ینامرد  یتاقیقحت و  یشزومآ ،  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6109820 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زکرم زاین  قباطم   Fr 6 زیاس یتسالپویژنآ  یفارگویژنآ و  یکشزپ  رتتاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101099414000416 زاین :  هرامش 

یئاجر دیهش  قورع  بلق و  ینامرد  یتاقیقحت و  یشزومآ ، زکرم  هدننک :  رازگرب 
ALVIMEDICA TIBBI URUNLER هدنزاس عجرم   ALVIMEDICA یتراجت مان   Alvision لدم  Fr 6 زیاس یتسالپویژنآ  یفارگویژنآ و  یکشزپ  رتتاک  الاک :  مان 

دمراف ونیز  هدننک  هضرع  عجرم  هیکرت  هدنزاس  روشک   SAN VE DIS TICARET A.S
ددع 1,960 دادعت : 

1401/10/19 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1995614331 یتسپ :  دک  یناجنسفر ،  هلا  تیآ  هارگزرب  و  جع ) ) رصع یلو  ترضح  نابایخ  عطاقت  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22663307-021  ، 23921-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22042026-021 :: 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

رهشهام 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 13 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6109822 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدنشورف اب  لاسرا  هنیزه  هزور  تخادرپ 45 زکرم  دات  سنج  تسویپ  تساوخرد  قبط  رچلیو  کچوک  گرزب و  خرچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095112000821 زاین :  هرامش 

رهشهام تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
یتداعس هیقر  هدننک  هضرع  عجرم   CAREMAX یتراجت مان  رچلیو   TA-012 رپوت بقع  خرچ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف اب  لاسرا  هنیزه  هزور  تخادرپ 45 زکرم  دات  سنج  تسویپ  تساوخرد  قبط  رچلیو  کچوک  گرزب و  خرچ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6155753658 یتسپ :  دک  رهشهام ،  یمیشورتپ  عیانص  ناتسرامیب  تثعب  کرهش  رهشهام ،  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2421023-0615  ، 52421023-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52421023-061 :: 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

زکرم زکرم زاین   زاین قباطم   قباطم   FrFr  66 زیاس   زیاس یتسالپویژنآ   یتسالپویژنآ وو   یفارگویژنآ   یفارگویژنآ یکشزپ   یکشزپ رتتاک   رتتاک ناونع : : ناونع 186186

رچلیو رچلیو کچوک   کچوک وو   گرزب   گرزب خرچ   خرچ ناونع : : ناونع 187187

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رها مولعلارقاب  یباوختخت  ناتسرامیب 128   :: 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 20 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6109840 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ کرادم  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093300000053 زاین :  هرامش 

رها مولعلارقاب  یباوختخت  ناتسرامیب 128  هدننک :  رازگرب 
ایرآ دمح  انیس  هدننک  هضرع  عجرم  ایرتآ  یتراجت  مان   A100P لدم یناملآ  خرچ  هدنوشات و  دیاس  یکیتسالپ و  تخترس  اب  یکیناکم  نکش  کی  تخت  الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/10/18 زاین :  خیرات 

رها رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5451881151 یتسپ :  دک  یرتسگداد ،  بنج  نیکشم -  یهار  هس  رها ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44334008-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44332200-041 :: 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

ناتسا ینامرد  یتشادهب ، تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نالیگ

نالیگ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6109841 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کمخت نینج و  مرپسا و  صوصخم  تزا  نزخم  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093806000032 زاین :  هرامش 

تشر س   ارهزلا   ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناگدابآ رذآ  بط  ناوریس  هدننک  هضرع  عجرم   MVE یتراجت مان   Lit 47 تیفرظ  Nitth لدم کمخت  نینج و  مرپسا و  صوصخم  تزا  نزخم  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  هب  تاصخشم  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یسررب  لباق  هباشم  دک  ناریا  اب  یالاک 

تسا هدنشورف  هدهع  رب  یزادنا  هار  بصن و  لمح ، هنیزه 

4144654839 یتسپ :  دک  یدضع ،  هاگشزرو  یوربور  وجمان -  نابایخ  تشر -  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33369097-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33369024-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناملآ یناملآ خرچ   خرچ وو   هدنوشات   هدنوشات دیاس   دیاس وو   یکیتسالپ   یکیتسالپ تخترس   تخترس اباب   یکیناکم   یکیناکم نکش   نکش کیکی   تخت   تخت ناونع : : ناونع 188188

کمخت کمخت وو   نینج   نینج وو   مرپسا   مرپسا صوصخم   صوصخم تزا   تزا نزخم   نزخم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 189189

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ ناتسا  رد  نوراک  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6109844 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتاب تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092544002411 زاین :  هرامش 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تراجت شرتسگ  ناهج  هدننک  هضرع  عجرم   DE SUTTER یتراجت مان  یدپوترا  لیرد  هرا و  دربراک   SB-600 لدم هعطق  یرتاب  الاک :  مان 

ددع 33 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام هس  ات  ود  یرابتعا و  تروصب  الاک  هجو  تخادرپ.دشابیم  هدنشورف  اب  رادیرخ  رابنا  برد  ات  الاک  لمح  هنیزه  .تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  ینف  داهنشیپ  الاک و  هنومن  هئارا.دشابیم  تسویپ  لیاف  رد  تساوخرد  لصا.دشابیم 

06134177102

6176613164 یتسپ :  دک  نوراک ،  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  نوراک -  یتعنص  هیحان  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34177102-061  ، 32249815-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32249815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یدپوترا یدپوترا لیرد   لیرد وو   هرا   هرا دربراک   دربراک   SB-600SB-600 لدم   لدم هعطق   هعطق یرتاب   یرتاب ناونع : : ناونع 190190

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هیردیح تبرت  یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد -  اذغ و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6109849 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یددع هبعج 50  یکشزپ  هیال  هس  کسام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091280000231 زاین :  هرامش 

هیردیح تبرت  یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد    اذغ و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
موس هرازه  یوراد  اتیرت  هدننک  هضرع  عجرم  نیا  ثله  یتراجت  مان  یددع  هبعج 50  یکشزپ  هیال  هس  کسام  الاک :  مان 

هبعج 10,000 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

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

دشابالاک لاعف  یگدنیامن  یارادو  تبث  IMED رد الاک  هدننک  هضرع  تکرش.دشاب  هتشاد  اضقنا  لاس  ود  لقادح  IRCو  دک یاراد  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  ههامراهچ  لقادح  تخادرپ  طیارشو  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه 

ددرگ لاسرا  تسویپ  هب  تبث و  روتکاف  شیپ  رد   LOT NUMBER و IRC افطل

9519655331 یتسپ :  دک  سردم 29 و 31 ،  نیب  سردم -  راولب  هیردیح ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52223070-051  ، 52313070-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52312347-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یددع یددع   5050 هبعج   هبعج یکشزپ   یکشزپ هیال   هیال هسهس   کسام   کسام ناونع : : ناونع 191191
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نادمه ناتسا  نایچشرف  انیس -  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6109867 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هامدنفسا 1401 تخادرپزاب  - تسویپ هب  هعجارم  ددع - دادعت 600  هب  پارت  رتاو  روتالیتنو 2  یموطرخ  هلول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092647000448 زاین :  هرامش 

نادمه انیس  نایچشرفینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  اسآ  یتراجت  مان  ینولیان  هتسب   TS2-A لدم پارت  رتاو  ود  روتالیتنو و  لاسگرزب و  فافش  یسفنت  یموطرخ  هلول  تس  الاک :  مان 

زارآ تمالس  اکرآ  هدننک 
تس 600 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6516848741 یتسپ :  دک  انیس ،  ناتسرامیب  ناتسرنه -  نابایخ  یادتبا  روتساپ -  هار  راهچ  نادمه -  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38254083-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38254083-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع   600600 دادعت   دادعت هبهب   پارت   پارت رتاو   رتاو   22 روتالیتنو   روتالیتنو یموطرخ   یموطرخ هلول   هلول ناونع : : ناونع 192192
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نادمه ناتسا  نایچشرف  انیس -  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6109875 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- تسا هدنشورف  هدهع  هب  لقن  لمح و  هنیزه  تسویپ - هب  هعجارم  ددع - دادعت 3000  هب  لاسگرزب  راد  گب  نژیسکا  کسام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هام 1401 دنفسا  تخادرپزاب 

1101092647000447 زاین :  هرامش 
نادمه انیس  نایچشرفینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  تمالس  هراتس  یتراجت  مان  یددع  هتسب 1  دیرگ  لاکیدم   pvc سنج لدم 1005  لاسگرزب  زیاس  فرصمرابکی  راد  گب  نژیسکا  کسام  الاک :  مان 
تمالس ناروآ  مایپ  هراتس 

ددع 3,000 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6516848741 یتسپ :  دک  انیس ،  ناتسرامیب  ناتسرنه -  نابایخ  یادتبا  روتساپ -  هار  راهچ  نادمه -  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38254083-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38254083-081 :: 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

-- تسا تسا هدنشورف   هدنشورف هدهع   هدهع هبهب   لقن   لقن وو   لمح   لمح هنیزه   هنیزه تسویپ - - تسویپ هبهب   هعجارم   هعجارم ددع - - ددع   30003000 دادعت   دادعت هبهب   لاسگرزب   لاسگرزب راد   راد گبگب   نژیسکا   نژیسکا کسام   کسام ناونع : : ناونع
140 1140 1 هام   هام دنفسا   دنفسا تخادرپزاب   تخادرپزاب

193193
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ص)  ) مظعا ربمایپ  یشهوژپ  ینامرد  یشزومآ  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6109878 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  هک  راد  تنامض  راد  خیرات  یلصا  یناریا  ددع  دادعت 5000 یجنران  یوریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091936000665 زاین :  هرامش 

ناگزمره مظعا ص   ربمایپ  یشهوژپ  ینامرد  یشزومآ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
نامرد دمرس  فرصم  رابکی  یکشزپ  مزاول  دیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  ینولیان 1  هتسب  زیاس 0  یکشزپ  یوریا  الاک :  مان 

ددع 5,000 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتخادرپو تسا  هدننک  نیماتاب  ناتسرامیب  رابنا  ات  لمح  هنیزهو  تسا  هدوزفا  شزرا  باستحا  نودب  تمیقو  یموب  ناگدننک  نیمات  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زورهب نفلت 09173692184 دشاب  یم  الاک  لیوحت  زا  سپ  هام  6

7919915519 یتسپ :  دک  هیحان 2 ،  یرادرهش  یور  هب  ور  یمالسا -  یروهمج  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-076  ، 33347001-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33347003-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رصعیلو ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6109880 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دک  ناریا  تسویپ  حرش  هب  زیلاید  یفاص  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090122000847 زاین :  هرامش 

رصعیلو ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
سیس کت  یدم  هدننک  هضرع  عجرم  زیلاید  هاگتسد  دربراک   PS-13 نافلوس یلپ  یفاص  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

رهش مئاق  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یناریا یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4761893837 یتسپ :  دک  یزرواشک ،  داهج  هرادا  بنج  یراس  نابایخ  رهش ،  مئاق  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42032032-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42033108-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   هکهک   راد   راد تنامض   تنامض راد   راد خیرات   خیرات یلصا   یلصا یناریا   یناریا ددع   ددع 50005000 دادعت   دادعت یجنران   یجنران یوریا   یوریا ناونع : : ناونع 194194

تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا تسویپ   تسویپ حرش   حرش هبهب   زیلاید   زیلاید یفاص   یفاص ناونع : : ناونع 195195
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جرک ناتسرهش  برغ  تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6109899 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام ود  تخادرپ  تسا /  یمازلا  دنرب  رکذ  اب  روتکافشیپ  دمیآ و  هئارا  تساوخرد / قباطم  یهاگشیامزآ /  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092395000082 زاین :  هرامش 
جرک برغ  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 

دار اضر  هدننک  هضرع  عجرم  تنمورتسنیا  تپسوفراس  یتراجت  مان  ینلیتا  یلپ  یرطب   ml 250 یکشزپ دربراک  رازبا  هدننک  ینوفع  دض  لولحم  الاک :  مان 
یرطب 2 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام ود  تخادرپ  تسا /  یمازلا  دنرب  رکذ  اب  روتکافشیپ  دمیآ و  هئارا  تساوخرد / قباطم  یهاگشیامزآ /  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3197677611 یتسپ :  دک  جرک ،  برغ  تشادهب  زکرم  زاگ  پمپ  بنج  یرادرهش  نادیم  الاب  کراصح  جرک  زربلا  ناتسا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34516108-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3516108-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت یناشاک  هلا  تیآ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6109901 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمامت یکلام  نامحر   - یراذگ CD زتورپ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201006012000075 زاین :  هرامش 

نارهت یناشاک  هلا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یمامت یکلام  نامحر   - یراذگ CD زتورپ - 

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

1401/10/22 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- دوش هدنابسچ  لمع  قاتا  هسلجتروص  هب  رامیب  یارب  هدش  فرصم  مالقا  لبیل  - ددرگ رآ  سا  یس  دحاو  لیوحت  لمع  زا  لبق  زور  تعاس 17  ات  تس   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
- دشاب ربتعم  خیرات  یاراد  ددرگ و  رکذ  روتکاف  رد  مالقا   T.TAC و IRC دک - ددرگ یکشزپ  تازیهجت  رابنا  لیوحت  لمع  زا  دعب  تعاس  ات 48 روتکاف 

1834893113 یتسپ :  دک  یناشاک ،  هللا  تیآ  ناتسرامیب  مود  هکلف  ییارخب  هنازخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

51036296-021  ، 55048832-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55077007-021 :: 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

یکشزپ یکشزپ دربراک   دربراک رازبا   رازبا هدننک   هدننک ینوفع   ینوفع دضدض   لولحم   لولحم ناونع : : ناونع 196196

یراذگ یراذگ CDCD  زتورپ زتورپ ناونع : : ناونع 197197

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

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

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

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

6109903 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هام 1401  دنفسا  تخادرپزاب  تسویپ - هب  هعجارم  ددع - دادعت 10000  هب  مخز  یوشتسش  هلیسو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لوصحم 2025 یاضقنا  خیرات 

1101092647000449 زاین :  هرامش 
نادمه انیس  نایچشرفینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

اناداپسا بط  روانف  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یددع  کپ 1  یو  هتسب  سالپ  روتاگیرا  لدم  فرصم  رابکی  لیرتسا  مخز  وشتسش  متسیس  الاک :  مان 
ددع 10,000 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6516848741 یتسپ :  دک  انیس ،  ناتسرامیب  ناتسرنه -  نابایخ  یادتبا  روتساپ -  هار  راهچ  نادمه -  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38254083-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38254083-081 :: 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

یوشتسش یوشتسش هلیسو   هلیسو ناونع : : ناونع 198198

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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روشک برغ  لامش  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: 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 10 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6109908 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب تمیق  هئارا  تسیرابجا و  مالقا  یمامت  هب  تمیق  هئارا  دشابیم و  تسویپ  زاین  دروم  مالقا  یکشزپنادند  یفرصم  داوم  دروم   10 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسیرابجا یتساوخرد  کرام 

1101094860000081 زاین :  هرامش 
روشک برغلامش  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

سراپ بط  دیما  هدننک  هضرع  عجرم   GLASS LINER یتراجت مان   ml 2 یگنرس ییاوقم 1  هبعج  یکشزپنادند  رمونیآ  سالگ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا  تسویپ  هدهاشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب  یم  تسویپ  مزال  کرادم 

تسیمازلا روتکاف  شیپ  هئارا 

 : یتسپ دک  یتفن ، -  یاه  هدروارف  شخپ  تکرش  یاهنامتخاس  بنج  نمهب -  نابایخ 22  داهج -  نادیم  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5173884717

31151144-041  ، 31150-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34434422-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپنادند یکشزپنادند رمونیآ   رمونیآ سالگ   سالگ ناونع : : ناونع 199199

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ ناتسا  رمحا  لاله  تیعمج   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6109990 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع جروس 10 کشت  -1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع یلومعم 10 رچلیو  -2

ددع یلومعمرکاو 10 -3
1101005478000072 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  ناریا  یمالسا  یروهمج  رمحا  لاله  تیعمج  هدننک :  رازگرب 
ناسنا تمالس  هب  طوبرم  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

روتکاف 1 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دنشاب ناتسزوخ  ناتسا  یموب  امتح  ناگدننک  نیمات  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوب دهاوخ  مالقا  لیوحت  زا  سپ  هامکی  تخادرپ  -2

هجفانع 09166149461 یاقآ  یگنهامه  تهج  سامت  هرامش  -3

6155966569 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  ناتسا  رمحا  لاله  تیعمج  یقرش  سراپنایک خ 13  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3925561-0613  ، 33925582-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33925584-061 :: 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

ددع ددع 1010 یلومعمرکاو   یلومعمرکاو -- ددع  33 ددع 1010 یلومعم   یلومعم رچلیو   رچلیو -- 22 ددع   ددع 1010 جروس   جروس کشت   کشت -- 11 ناونع : : ناونع 200200

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ ناتسا  رمحا  لاله  تیعمج   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6110000 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع هاتوک 40 رالودم  هلول  -1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع 20 دنلب رالودم  هلول  -2

ددع 60 ییولگروتپادآ -3
1101005478000074 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  ناریا  یمالسا  یروهمج  رمحا  لاله  تیعمج  هدننک :  رازگرب 
ناسنا تمالس  هب  طوبرم  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

روتکاف 1 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دنشاب ناتسزوخ  ناتسا  یموب  امتح  ناگدننک  نیمات  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوب دهاوخ  مالقا  لیوحت  زا  سپ  هامکی  تخادرپ  -2

هجفانع 09166149461 یاقآ  یگنهامه  تهج  سامت  هرامش  -3

6155966569 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  ناتسا  رمحا  لاله  تیعمج  یقرش  سراپنایک خ 13  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3925561-0613  ، 33925582-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33925584-061 :: 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

ددع ددع 6060 ییولگروتپادآ ییولگروتپادآ -- ددع  33 ددع 2020 دنلب دنلب رالودم   رالودم هلول   هلول -- 22 ددع   ددع 4040 هاتوک   هاتوک رالودم   رالودم هلول   هلول -- 11 ناونع : : ناونع 20120 1
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هیمورا رثوک  یباوختخت  ناتسرامیب 100   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6110064 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم لداعم  دک  ناریا  / یناریا دنرب  / تام لاسگرزب  یشوهیب  تس  دازون و  رادریاورتیهروتالیتنو  یموطرخ  هلول  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ یم  تدوع  تیفیک  دأت  مدع  تروص  رد  تیفیکاب / / دشاب

1101094764000320 زاین :  هرامش 
هیمورا رثوک  یباوختخت  ناتسرامیب 100  هدننک :  رازگرب 

تروئآ نارهت  هدننک  هضرع  عجرم  کتلآ  یتراجت  مان  یتس  یکیتسالپ 1  هتسب  دک 020/2-4812  دازون  یسفنت  راد  ربمچ  روتالیتنو  تس  الاک :  مان 
تس 200 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
راهب یکشزپ  تازیهجت  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتس  هتسب 1   mm 22 زیاس یناسر  نژیسکا  دربراک  تام  یشوهیب  یموطرخ  هلول  تس  الاک :  مان 

AT2 لدم نیما  بط 
تس 250 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یراذگراب  ادج  یلام  ینف و  داهنشیپ  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  / ددرگ هعلاطم  تقد  هب  تادنتسم  رد  رادیرخ  طیارش  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33432309-044  ، 3340998-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3340998-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تام تام لاسگرزب   لاسگرزب یشوهیب   یشوهیب تستس   وو   دازون   دازون رادریاورتیهروتالیتنو   رادریاورتیهروتالیتنو یموطرخ   یموطرخ هلول   هلول تستس   ناونع : : ناونع 202202
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جرک تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6110067 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلامک ناتسرامیب  زاین  دروم  ددع  رازه  دادعت 25000  هب   90*60 زیاس ( تیشرود  ) رامیب زادناریز  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000362000167 زاین :  هرامش 

جرک تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
تاترما تراجت  ناهام  هدننک  هضرع  عجرم   HELEN HARPER یتراجت مان  یددع  ینوفلس 10  هتسب   60x90 cm زیاس یا  هبنپ  هچب  زادنا  ریز  الاک :  مان 

ددع 25,000 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تعاس زا  لبق  الاک  لیوحت  هناماسرد  ییادتبا  دات  زا  دعب  زور  اتیاهن 2  الاک  لیوحت  ههام  هیوست 3  ناگیار  لمح  هنیزه  یمازلا  یمسر  روتکاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرادا یاهزور 

3134877179 یتسپ :  دک  یلامک ،  ناتسرامیب  ادهش  نادیم  یتشهب  دیهش  نابایخ  جرک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32222021-026  ، 32231217-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32231217-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  هب  هتسباو  وراد  اذغ و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6110070 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سکتال هنیاعم  شکتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091067000029 زاین :  هرامش 

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد  اذغ و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
ناریا یزاس  مرس  تکرش  زا   DR.BEE یتراجت مان  اب  یددع  ییاوقم 100  هبعج  سکتال  هنیاعم  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 

هبعج 8,000 دادعت : 
1401/10/18 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم  زاین  دروم   L زیاس ددع  دادعت 4000 زیاس M و  ددع  دادعت 4000 دشابیم  - هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم همیمض  یتسویپ  کرادم  تمسق  رد  مالعتسا  رد  ناگدننک  تکرش  تادهعت  ینف و  تاصخشم  لیاف 

9177899191 یتسپ :  دک  تمالس ،  شناد و  کرهش  یروکف 94 -  یوربور  یروکف -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38795039-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38795039-051 :: 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

یلامک یلامک ناتسرامیب   ناتسرامیب زاین   زاین دروم   دروم ددع   ددع رازه   رازه   2500025000 دادعت   دادعت هبهب     9090 ** 6060 زیاس زیاس (( تیشرود تیشرود  ) ) رامیب رامیب زادناریز   زادناریز ناونع : : ناونع 203203

سکتال سکتال هنیاعم   هنیاعم شکتسد   شکتسد ناونع : : ناونع 204204
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نارهت یناشاک  هلا  تیآ  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   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6110079 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

8-7/5-7 زیاس لیرتسا  یحارج  شکتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101006012000421 زاین :  هرامش 

نارهت یناشاک  هلا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
تکفرپ یپ  وا  زیاس 7  هدش  لیرتسا  یحارج  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 

تفج 2,000 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

تکفرپ یپ  وا  زیاس 7/5  هدش  لیرتسا  یحارج  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 
تفج 3,000 دادعت : 

1401/10/19 زاین :  خیرات 
تکفرپ یپ  وا  زیاس 8  هدش  لیرتسا  یحارج  ظفاحم  شکتسد  الاک :  مان 

تفج 1,000 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاسرا لمح و  هنیزه  - دریگب رارق  دات  دروم  تیفیک  رظن  زا  - دشاب لاعف  T.TAC و IRC دک یاراد  - دشاب تبث  IMED تیاس رد  الاک  هدننک و  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب هتشاد  تلاصا  بسچرب  اهالاک  - ددرگ تسویپ  امتح  IRC دک اب  روتکاف  شیپ  - دشابیم ههام  هیوست 3 - دشابیم هدننک  نیمات  هدهعرب 

1834893113 یتسپ :  دک  یناشاک ،  هللا  تیآ  ناتسرامیب  مود  هکلف  ییارخب  هنازخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

51036296-021  ، 55048832-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55077007-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

88 -- 7/57/5 -- 77 زیاس زیاس لیرتسا   لیرتسا یحارج   یحارج شکتسد   شکتسد ناونع : : ناونع 205205
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رصعیلو ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6110080 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دک  ناریا  تسویپ  حرش  هب  یمشچ  یوقاچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090122000849 زاین :  هرامش 

رصعیلو ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ایوپ بط  رازبا  هدننک  هضرع  عجرم   SURGISTAR یتراجت مان  یکشزپ  مشچ  یحارج  یوقاچ   slit 3/2 mm هغیت الاک :  مان 

ددع 70 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

رهش مئاق  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یناریا یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4761893837 یتسپ :  دک  یزرواشک ،  داهج  هرادا  بنج  یراس  نابایخ  رهش ،  مئاق  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42032032-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42033108-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا تسویپ   تسویپ حرش   حرش هبهب   یمشچ   یمشچ یوقاچ   یوقاچ ناونع : : ناونع 206206

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سراف ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6110081 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طیارش مالعتسا ، تاصخشم  قباطم  تسیابیم  الاک   ، یناریا بوغرم  دنرب  هتخاس  شیپ  حلسم  ریغ  ینتب  رکرام  تنیوپ  تست  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یضاقتم  دأت  ، تسویپ

1101092586000382 زاین :  هرامش 
سراف ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هداز یدابآریما  یضترم  هدننک  هضرع  عجرم   cm 15 تماخض  cm 20 عافترا  cm 50 لوط کبس  حلسم  ریغ  ینتب  یراوید  کولب  الاک :  مان 
ددع 100 دادعت : 

1401/11/12 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دأت ، تسویپ طیارش  مالعتسا ، تاصخشم  قباطم  تسیابیم  الاک   ، یناریا بوغرم  دنرب  هتخاس  شیپ  حلسم  ریغ  ینتب  رکرام  تنیوپ  تست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ تسویپ  هدوزفا  شزرا  یهاوگ  ینف و  داهنشیپ  هارمه  هب  لیمکت و  هطوبرم  مالعتسا  دشاب ، یضاقتم 

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

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

38209000-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

طیارش طیارش مالعتسا ، ، مالعتسا تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم تسیابیم   تسیابیم الاک   الاک  ، ، یناریا یناریا بوغرم   بوغرم دنرب   دنرب هتخاس   هتخاس شیپ   شیپ حلسم   حلسم ریغ   ریغ ینتب   ینتب رکرام   رکرام تنیوپ   تنیوپ تست   تست ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب یضاقتم   یضاقتم دأت   دأت ،، تسویپ تسویپ

207207
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دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  هب  هتسباو  وراد  اذغ و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6110084 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لینیو هنیاعم  شکتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091067000028 زاین :  هرامش 

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد  اذغ و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
عجرم نوران  بایماک  هدننک  هضرع  عجرم   CUREGURAD یتراجت مان  یددع  ییاوقم 100  هبعج   S-XL زیاس لینیو  سنج  یکشزپ  هنیاعم  شکتسد  الاک :  مان 

.JIANGSU CUREGUARD GLOVE CO.LTD هدنزاس
هبعج 12,000 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم  زاین  دروم   L زیاس ددع  دادعت 6000  زیاس M و  ددع  دادعت 6000  دشابیم  - هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم همیمض  یتسویپ  کرادم  تمسق  رد  مالعتسا  رد  ناگدننک  تکرش  تادهعت  ینف و  تاصخشم  لیاف 

9177899191 یتسپ :  دک  تمالس ،  شناد و  کرهش  یروکف 94 -  یوربور  یروکف -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38795039-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38795039-051 :: 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

لینیو لینیو هنیاعم   هنیاعم شکتسد   شکتسد ناونع : : ناونع 208208
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نارهت یناشاک  هلا  تیآ  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   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6110105 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2/5cm تیساسح دض  بسچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101006012000420 زاین :  هرامش 

نارهت یناشاک  هلا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
عجرم  NITTO DENKO هدنزاس عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   KBM یتراجت مان   m 9 یلور هتسب   non woven 2/5 cm یحارج تیساسح  دض  بسچ  الاک :  مان 

سراپ تمالس  نیمات  رتسگ  زیهجت  هدننک  هضرع 
لور 2,000 دادعت : 

1401/10/18 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاسرا لمح و  هنیزه  - دریگب رارق  دات  دروم  تیفیک  رظن  زا  - دشاب لاعف  T.TAC و IRC دک یاراد  - دشاب تبث  IMED تیاس رد  الاک  هدننک و  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب هتشاد  تلاصا  بسچرب  اهالاک  - ددرگ تسویپ  امتح  IRC دک اب  روتکاف  شیپ  - دشابیم ههام  هیوست 3 - دشابیم هدننک  نیمات  هدهعرب 

1834893113 یتسپ :  دک  یناشاک ،  هللا  تیآ  ناتسرامیب  مود  هکلف  ییارخب  هنازخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

51036296-021  ، 55048832-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55077007-021 :: 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

2/52/5 cmcm  تیساسح تیساسح دضدض   بسچ   بسچ ناونع : : ناونع 209209
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نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( دالیم ناتسرامیب  )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6110111 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ره زا  زیاس 7 و7/5 و8  هدنشورف  اب  لمح  هنیزه  هام /  هس  طقف  تخادرپ  یرورض /  دم  یا  زوجم  ردوپ /  نودب  شکتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تفج عومجم 15000  رد  تفج   5000 مادک

1101094897003070 زاین :  هرامش 
نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 

شکتسد رذآ  هدننک  هضرع  عجرم  دموپسید  یتراجت  مان  تفج  یذغاک 1  هتسب   FPW لدم زیاس  یرف  زیاس  ردوپ  نودب  سکتال  یلومعم  یحارج  شکتسد  الاک :  مان 
سرا شکتسد  رذآ  هدنزاس  عجرم  سرا 

تفج 15,000 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد تفج   5000 مادک ره  زا  زیاس 7 و7/5 و8  هدنشورف  اب  لمح  هنیزه  هام /  هس  طقف  تخادرپ  یرورض /  دم  یا  زوجم  ردوپ /  نودب  شکتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تفج عومجم 15000 

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

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

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهره زازا     88 وو   7/57/5 وو زیاس  77   زیاس هدنشورف   هدنشورف اباب   لمح   لمح هنیزه   هنیزه هام /  /  هام هسهس   طقف   طقف تخادرپ   تخادرپ یرورض /  /  یرورض دمدم   یایا   زوجم   زوجم ردوپ /  /  ردوپ نودب   نودب شکتسد   شکتسد ناونع : : ناونع
تفج تفج   1500015000 عومجم   عومجم ردرد   تفج   تفج   50005000 مادک مادک

2 102 10
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نارهت یناشاک  هلا  تیآ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6110126 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نایرفعج هزئاف  رامیب  - پچ یوناز  ACL یپوکسورترآ زتورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201006012000078 زاین :  هرامش 

نارهت یناشاک  هلا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نایرفعج هزئاف  رامیب  - پچ یوناز  ACL یپوکسورترآ زتورپ  - 

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

1401/10/28 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- دوش هدنابسچ  لمع  قاتا  هسلجتروص  هب  رامیب  یارب  هدش  فرصم  مالقا  لبیل  - ددرگ رآ  سا  یس  دحاو  لیوحت  لمع  زا  لبق  زور  تعاس 17  ات  تس   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
- دشاب ربتعم  خیرات  یاراد  ددرگ و  رکذ  روتکاف  رد  مالقا   T.TAC و IRC دک - ددرگ یکشزپ  تازیهجت  رابنا  لیوحت  لمع  زا  دعب  تعاس  ات 48 روتکاف 

1834893113 یتسپ :  دک  یناشاک ،  هللا  تیآ  ناتسرامیب  مود  هکلف  ییارخب  هنازخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

51036296-021  ، 55048832-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55077007-021 :: 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

نایرفعج نایرفعج هزئاف   هزئاف رامیب   رامیب -- پچپچ یوناز   یوناز ACLACL یپوکسورترآ   یپوکسورترآ زتورپ   زتورپ ناونع : : ناونع 2 112 1 1
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نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یناتسرامیب  یاه  هناخوراد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6110127 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هوحن دنرب و  افطل  - دشابیم دات  دروم  اوید  دنرب  یددع -  یدنب 5 هتسب   - مرگ بذاجردوپ 5  اب  مرگ  رامیب 60*90 75  زادناریز  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ صخشم  روتکاف  شیپ  رد  هیوست 
1101030577000443 زاین :  هرامش 

نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یناتسرامیب  یاه  هناخوراد  هدننک :  رازگرب 
تازیهجت یدیلوت  ینواعت  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   DIVA یتراجت مان  یددع  ینولیان 5  هتسب  نوو  نان  سنج   60x90 cm زیاس رامیب  زادناریز  الاک :  مان 

هوکداوس انیس  یکشزپ  تازیهجت  یدیلوت  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  هوکداوس  انیس  یکشزپ 
ددع 30,000 دادعت : 

1401/10/27 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

هوحن هوحن وو   دنرب   دنرب افطل   افطل -- دشابیم دشابیم دات   دات دروم   دروم اوید   اوید دنرب   دنرب یددع -  -  یددع 55 یدنب   یدنب هتسب   هتسب  - - مرگ مرگ   55 بذاجردوپ   بذاجردوپ اباب   مرگ   مرگ   7575   9090 ** 6060 رامیب   رامیب زادناریز   زادناریز ناونع : : ناونع
ددرگ ددرگ صخشم   صخشم روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ ردرد   هیوست   هیوست
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روشک برغ  لامش  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: 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 10 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6110130 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

/ دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهعب  الاک  تریاغم  تروص  رد  تدوع  هنیزه   / دشاب یم  تسویپب  یکشزپنادند  یفرصم  داوم  دروم   11 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسیمازلا  IMED زوجم دوجو 

1101094860000082 زاین :  هرامش 
روشک برغلامش  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

ناواکزیت یساملا  یاه  هتم  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  ناواکزیت  یتراجت  مان   S1 لدم کچوک  زیاس  لاناک  لخاد  نیپ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب روتکاف  شیپ  هئارا  الاک /  لیوحت  زا  دعب  زور  هیوست 20  روتکاف /  رد  ابش  هرامش  جرد  / یلم تراک  یپک  / ربتعم یفنص  هناورپ  ای  یمسر  زوجم  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
روشک برغلامش  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  رابنا  برد  الاک  لیوحت  دشاب / یم  یموب  عبانم  اب  تیولوا  تسیمازلا / الاک  سنج  رکذ 

 : یتسپ دک  یتفن ، -  یاه  هدروارف  شخپ  تکرش  یاهنامتخاس  بنج  نمهب -  نابایخ 22  داهج -  نادیم  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5173884717

31151144-041  ، 31150-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34434422-041 :: 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

// دشاب دشاب یمیم   هدننک   هدننک نیمات   نیمات هدهعب   هدهعب الاک   الاک تریاغم   تریاغم تروص   تروص ردرد   تدوع   تدوع هنیزه   هنیزه  / / دشاب دشاب یمیم   تسویپب   تسویپب یکشزپنادند   یکشزپنادند یفرصم   یفرصم داوم   داوم دروم   دروم   1 11 1 ناونع : : ناونع
.تسیمازلا .تسیمازلا   IMEDIMED  زوجم زوجم دوجو   دوجو
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نارهت یناشاک  هلا  تیآ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6110131 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییازریم ازریم  یلع  رامیب  - هناش روچوس  روکنا  زتورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201006012000079 زاین :  هرامش 

نارهت یناشاک  هلا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ییازریم ازریم  یلع  رامیب  - هناش روچوس  روکنا  زتورپ  - 

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

1401/10/24 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- دوش هدنابسچ  لمع  قاتا  هسلجتروص  هب  رامیب  یارب  هدش  فرصم  مالقا  لبیل  - ددرگ رآ  سا  یس  دحاو  لیوحت  لمع  زا  لبق  زور  تعاس 17  ات  تس   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
- دشاب ربتعم  خیرات  یاراد  ددرگ و  رکذ  روتکاف  رد  مالقا   T.TAC و IRC دک - ددرگ یکشزپ  تازیهجت  رابنا  لیوحت  لمع  زا  دعب  تعاس  ات 48 روتکاف 

1834893113 یتسپ :  دک  یناشاک ،  هللا  تیآ  ناتسرامیب  مود  هکلف  ییارخب  هنازخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

51036296-021  ، 55048832-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55077007-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت 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 15 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6110132 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییازریم ییازریم ازریم   ازریم یلع   یلع رامیب   رامیب -- هناش هناش روچوس   روچوس روکنا   روکنا زتورپ   زتورپ ناونع : : ناونع 2 142 14

ددع ددع 8080 دادعت   دادعت اباب   زیاس  33   زیاس ددع   ددع دادعت  1313   دادعت اباب     22 یاه   یاه زیاس   زیاس ردرد   یتراگوف   یتراگوف رتتاک   رتتاک ناونع : : ناونع 2 152 15
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دادعت 30 اب  زیاس 4  ددع و  دادعت 80 اب  زیاس 3  ددع  دادعت 13  اب  یاه 2  زیاس  رد  یتراگوف  رتتاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هباشم  دک  ناریا 

1101030577000444 زاین :  هرامش 
نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یناتسرامیب  یاه  هناخوراد  هدننک :  رازگرب 

Zaklad Tworzyw Sztucznych HAGMED Zajac هدنزاس عجرم   HAGMED یتراجت مان   EM380 لدم  F 3 زیاس  Embolectomy رتتاک الاک :  مان 
بط نایلاچ  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسهل  هدنزاس  روشک  . Tomaszewski Sp.j

ددع 80 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

Zaklad Tworzyw Sztucznych HAGMED Zajac هدنزاس عجرم   HAGMED یتراجت مان   EM480 لدم  F 4 زیاس  Embolectomy رتتاک الاک :  مان 
بط نایلاچ  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسهل  هدنزاس  روشک  . Tomaszewski Sp.j

ددع 30 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

Zaklad Tworzyw Sztucznych HAGMED Zajac هدنزاس عجرم   HAGMED یتراجت مان   EM580 لدم  F 5 زیاس  Embolectomy رتتاک الاک :  مان 
بط نایلاچ  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسهل  هدنزاس  روشک  . Tomaszewski Sp.j

ددع 13 دادعت : 
1401/10/20 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
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نادمه ناتسا  نایچشرف  انیس -  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6110138 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههامکی تخادرپزاب  تسویپ - هب  هعجارم  تفج - دادعت 4000  هب  زیاس 6/5  ردوپ  نودب  یحارج  شکتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092647000453 زاین :  هرامش 

نادمه انیس  نایچشرفینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
تکفرپ یپ  وا  یذغاک  فافل  زیاس 6/5  ردوپ  نودب  هدش  لیرتسا  یلومعم  یحارج  شکتسد  الاک :  مان 

تفج 4,000 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6516848741 یتسپ :  دک  انیس ،  ناتسرامیب  ناتسرنه -  نابایخ  یادتبا  روتساپ -  هار  راهچ  نادمه -  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38254083-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38254083-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادمه ناتسا  نایچشرف  انیس -  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6110140 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ هب  هعجارم  هامدنفسا 1401 - تخادرپزاب  - ددع دادعت 1000  هب  هجرد  فیان 3/2  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092647000452 زاین :  هرامش 

نادمه انیس  نایچشرفینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
وترپ رازبا  اناوت  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  ییاوقم 5  هبعج   mm 3/2 زیاس تیلسا  فرصم  رابکی  مشچ  یحارج  وقاچ  الاک :  مان 

هبعج 1,000 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6516848741 یتسپ :  دک  انیس ،  ناتسرامیب  ناتسرنه -  نابایخ  یادتبا  روتساپ -  هار  راهچ  نادمه -  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38254083-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38254083-081 :: 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

ههامکی ههامکی تخادرپزاب   تخادرپزاب تسویپ - - تسویپ هبهب   هعجارم   هعجارم تفج - - تفج   40004000 دادعت   دادعت هبهب     6/56/5 زیاس   زیاس ردوپ   ردوپ نودب   نودب یحارج   یحارج شکتسد   شکتسد ناونع : : ناونع 2 162 16

تسویپ تسویپ هبهب   هعجارم   هعجارم - - 140 1140 1 هامدنفسا   هامدنفسا تخادرپزاب   تخادرپزاب -- ددع ددع   10001000 دادعت   دادعت هبهب   هجرد   هجرد   3/23/2 فیان   فیان ناونع : : ناونع 2 172 17

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6110145 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دک جرد  تلاصا و  دک  نتشاد  / هدننک نیمات  اب  لمح  هنیزه  / ههام 5 تخادرپ / مرگولیک ناتسرامیب 100  CSR تهج فارگ  ذغاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسیمازلا روتکاف  رد  IRC

1101000257003366 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم   HAINING LIGHT INDUSTRY TRADE CO.LTD هدنزاس عجرم  یمرگولیک  یلور  هتسب   m 1/5 زیاس فارگ  نادرگرب  سکع  ذغاک  الاک :  مان 
ناسارخ ریرح  زان 

مرگولیک 100 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

ناوریش رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروص نیا  ریغ  رد  دشاب  زور  هب  امتحاه  خیرات  / ددرگ یراددوخ  یدقن  تیق  جرد  زا  امنهر / یمیهاربا و 05831525050   05831525027 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ دیق  تاحیضوت  تمسق  رد  تخادرپ  طیارش  شورف و  سانشراک  هرامش  / دامن یراذگ  تمیق  تخادرپ  طیارش  شریذپ  تروص  رد  / ددرگیم عوجرم 

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

31521118-058  ، 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

ردرد IRCIRC  دکدک جرد   جرد وو   تلاصا   تلاصا دکدک   نتشاد   نتشاد // هدننک هدننک نیمات   نیمات اباب   لمح   لمح هنیزه   هنیزه // ههام ههام 55 تخادرپ تخادرپ // مرگولیک مرگولیک 100100 ناتسرامیب   ناتسرامیب   CSRCSR تهج تهج فارگ   فارگ ذغاک   ذغاک ناونع : : ناونع
تسیمازلا تسیمازلا روتکاف   روتکاف

2 182 18
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هیردیح تبرت  یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد -  اذغ و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6110147 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنابیتا  یحارج  نزوس  خن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنار 2 رتسا  یلپ 
5 دنار رتسا  یلپ 

1101091280000232 زاین :  هرامش 
هیردیح تبرت  یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد    اذغ و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

نامسآ رون  هدننک  هضرع  عجرم  دنابیتا  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 6  هتسب  یحارج  نزوس  خن و  الاک :  مان 
هتسب 500 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
نامسآ رون  هدننک  هضرع  عجرم  دنابیتا  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 10  هتسب  یحارج  نزوس  خن و  الاک :  مان 

هتسب 500 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

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

دشابالاک لاعف  یگدنیامن  یارادو  تبث  IMED رد الاک  هدننک  هضرع  تکرش.دشاب  هتشاد  اضقنا  لاس  ود  لقادح  IRCو  دک یاراد  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  ههامراهچ  لقادح  تخادرپ  طیارشو  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه 

ددرگ لاسرا  تسویپ  هب  تبث و  روتکاف  شیپ  رد   LOT NUMBER و IRC افطل

9519655331 یتسپ :  دک  سردم 29 و 31 ،  نیب  سردم -  راولب  هیردیح ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52223070-051  ، 52313070-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52312347-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

55 دنار دنار رتسا   رتسا یلپ   یلپ   22 دنار   دنار رتسا   رتسا یلپ   یلپ دنابیتا   دنابیتا یحارج   یحارج نزوس   نزوس وو   خنخن   ناونع : : ناونع 2 192 19
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نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( دالیم ناتسرامیب  )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6110158 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 / هدنشورف اب  لمح  هنیزه  هام /  طقفو 3  طقف  تخادرپ   / یرورض دم  یا  زوجم  زیاس 7 /  ردوپ  مک  شکتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094897003068 زاین :  هرامش 

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
سرا شکتسد  رذآ  هدننک  هضرع  عجرم  دموپسید  یتراجت  مان  یتفج  نتراک 200   LPW لدم زیاس  یرف  زیاس  ردوپ  مک  سکتال  یلومعم  یحارج  شکتسد  الاک :  مان 

نتراک 200 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نوتراک ربارب 200  تفج 7  رازه   40  / هدنشورف اب  لمح  هنیزه  هام /  طقفو 3  طقف  تخادرپ   / یرورض دم  یا  زوجم  زیاس 7 /  ردوپ  مک  شکتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
درادن دوجو  ناونع  چیه  هب  دقن  تخادرپ  ناکما  /

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

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

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ردوپ ردوپ مکمک   شکتسد   شکتسد ناونع : : ناونع 220220
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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 16 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6110167 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دک جرد  تلاصا و  دک  نتشاد  / هدننک نیمات  اب  لمح  هنیزه  / ههام 5 تخادرپ / مرگولیک ناتسرامیب 100  CSR تهج فارگ  ذغاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسیمازلا روتکاف  رد  IRC

1101000257003366 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

یضترم هدننک  هضرع  عجرم   REFRIGET ANT GAS یتراجت مان  یمرگولیک  یزلف  فرصم  رابکی  ردنلیس   R22 لدم نویرف  یتعنص  هدننک  کنخ  زاگ  الاک :  مان 
نایناساس

مرگولیک 1 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

ناوریش رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروص نیا  ریغ  رد  دشاب  زور  هب  امتحاه  خیرات  / ددرگ یراددوخ  یدقن  تیق  جرد  زا  امنهر / یمیهاربا و 05831525050   05831525027 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ دیق  تاحیضوت  تمسق  رد  تخادرپ  طیارش  شورف و  سانشراک  هرامش  / دامن یراذگ  تمیق  تخادرپ  طیارش  شریذپ  تروص  رد  / ددرگیم عوجرم 

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

31521118-058  ، 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

ردنلیس ردنلیس   R22R22 لدم   لدم نویرف   نویرف یتعنص   یتعنص هدننک   هدننک کنخ   کنخ زاگ   زاگ مرگولیک -  -  مرگولیک 100100 ناتسرامیب   ناتسرامیب   CSRCSR تهج تهج فارگ   فارگ ذغاک   ذغاک ناونع : : ناونع 22 122 1

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

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6110182 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 / هدنشورف اب  لمح  هنیزه  هام /  طقفو 3  طقف  تخادرپ   / یرورض دم  یا  زوجم  7/5و8 /  ؛  زیاس 6/5 ردوپ  مک  شکتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094897003069 زاین :  هرامش 

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
سرا شکتسد  رذآ  هدننک  هضرع  عجرم  دموپسید  یتراجت  مان  یتفج  نتراک 200   LPW لدم زیاس  یرف  زیاس  ردوپ  مک  سکتال  یلومعم  یحارج  شکتسد  الاک :  مان 

نتراک 200 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هس ره  تفج  رازه   40  / هدنشورف اب  لمح  هنیزه  هام /  طقفو 3  طقف  تخادرپ   / یرورض دم  یا  زوجم  7/5و8 /  ؛  زیاس 6/5 ردوپ  مک  شکتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نوتراک زیاس 200  هس  عومجم  رد  تفج  رازه  دادعت 20  زیاسو 7/5  تفج  رازه  عومجمربارب 20  تفج  رازه  مادک 10  ره  زا  زیاس 6/5 و8  زیاس 

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

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

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

LPWLPW  لدم لدم زیاس   زیاس یرف   یرف زیاس   زیاس ردوپ   ردوپ مکمک   سکتال   سکتال یلومعم   یلومعم یحارج   یحارج شکتسد   شکتسد ناونع : : ناونع 222222

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

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

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

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

6110183 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

100x150 cm زیاس ناتسرامیب  دربراک  هیال  هس  بآ  دض  رادلاب  رامیب  زادناریز  زیاس - یرف  زیاس  یتنیمل  بآ  دض  یحارج  ناگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050282000118 زاین :  هرامش 
دورود سگرن  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

بط ماهلا  یتراجت  مان  یلور  هتسب  دک 4555   100x150 cm زیاس ناتسرامیب  دربراک  هیال  هس  بآ  دض  رادلاب  رامیب  زادناریز  الاک :  مان 
لور 500 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
بط ماهلا  هدننک  هضرع  عجرم  بط  ماهلا  یتراجت  مان  یددع  ینولیان 5  هتسب   E 4104 دک زیاس  یرف  زیاس  یتنیمل  بآ  دض  یحارج  ناگ  الاک :  مان 

هتسب 500 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

دورود رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نزو لمحت  ربارب  رد  مواقم  الابژامرذگ و  اب  هیال و  هس  زادنا  ریز  دشاب -   IRC دک یاراد  الاک  دشاب -  یم  هدنشورف  اب  لاسرا  هنیزه  دشاب - یناریا  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ( دشاب یم  هباشم  دکناریا  رامیب ( - 

6881874579 یتسپ :  دک  سگرن ،  ناتسرامیب  سردم -  دیهش  راولب  ناگدازآ -  نادیم  دورود -  ناتسرل -  دورود ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43231447-066  ، 43238882-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43230035-066 :: 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

بآبآ دضدض   رادلاب   رادلاب رامیب   رامیب زادناریز   زادناریز یتنیمل -  -  یتنیمل بآبآ   دضدض   یحارج   یحارج ناگ   ناگ ناونع : : ناونع 223223

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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روشک برغ  لامش  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: 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 10 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6110205 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تشادهب و رابنا  برد  الاک  لیوحت  ربتعم - یتناراگ  تاقلعتم و  اب  هارمه  لباتروپ -  یرگلابرغ -  تهج  یرتمویدا  هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یموب عبانم  اب  تیولوا  / تفن تعنص  نامرد 

1101094860000084 زاین :  هرامش 
روشک برغلامش  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  کرامناد  هدنزاس  روشک   OTOMETRICS CO هدنزاس عجرم   Astera 2 لدم یجنس  ییاونش  یکینیلک  هلاناک  ود  رتمویدا  هاگتسد  الاک :  مان 
نامرد تفرشیپ 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک سنج  رکذ  اب  روتکاف  شیپ  هئارا  / الاک لیوحت  زا  دعب  زور  هیوست 20  / روتکاف رد  ابش  هرامش  جرد  / یلم تراک  یپک  / یمسر زوجم  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسیمازلا  IMED زوجم دوجو  / دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهعب  الاک  تریاغم  تروص  رد  تدوع  هنیزه  / تسیمازلا

 : یتسپ دک  یتفن ، -  یاه  هدروارف  شخپ  تکرش  یاهنامتخاس  بنج  نمهب -  نابایخ 22  داهج -  نادیم  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5173884717

31151144-041  ، 31150-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34434422-041 :: 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

لباتروپ لباتروپ یرگلابرغ -  -  یرگلابرغ تهج   تهج یرتمویدا   یرتمویدا هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 224224

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا ناتسا  رد  ارهزلا  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6110230 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع مادکره 30 Neonatal_HI FlowوInfant_Low Flow( الوناک رشیف   ) ینیب یالوناک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092751000941 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رد  ارهزلا  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یسدنهم هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدنزاس  روشک   MEDGYN INTERNATIONAL یتراجت مان  یکشزپ  دربراک   Endosampler نشکاس الوناک  الاک :  مان 

بطراس نونف  یکشزپ 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لمح هنیزه  ههام و  تخادرپ 6 هباشم  یمالعادکددع  مادکره 30 Neonatal_HI FlowوInfant_Low Flow( الوناک رشیف   ) ینیب یالوناک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ** تس یمازلا  مالعتسا  تاحیضوت  رد   Imed تیاس ساسا  رب  عیزوت  یگدنیامن  الاک و  دنرب  مالعا   ** .ددرگ یرازگراب  مالعتسا  خساپ  رد  تسویپ  مرف  هدنشورفاب و 

8174675731 یتسپ :  دک  هفص ،  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38222651-031  ، 36201295-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36684510-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع 3030 مادکره   مادکره Neonatal_HI  FlowNeonatal_HI  Flow وو Infant_Low FlowInfant_Low Flow (( الوناک الوناک رشیف   رشیف  ) ) ینیب ینیب یالوناک   یالوناک ناونع : : ناونع 225225

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

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

زا 203 ھحفص 180 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/dsxeqtnef4rvs?user=73474&ntc=6110230
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6110230?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


هیمورا رثوک  یباوختخت  ناتسرامیب 100   :: 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   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6110233 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیپ / ددرگ یم  تدوع  تیفیک  دأت  مدع  تروص  رد  تیفیکاب / / دشاب یم  لداعم  دک  ناریا  / یسوط یتروص و  ، زبس تکویژنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش یراذگراب  اضما و  رهم و  طیارش  گرب  روتکاف و 

1101094764000321 زاین :  هرامش 
هیمورا رثوک  یباوختخت  ناتسرامیب 100  هدننک :  رازگرب 

نیون بط  نارگزیهجت  یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم   POLYFLON یتراجت مان  یددع  رتسیلب 1   mm 16 زیاس یسوط  تکویژنآ  الاک :  مان 
ددع 400 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
نیون بط  نارگزیهجت  یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم   POLYSAFETY یتراجت مان  یددع  رتسیلب 1   mm 20 زیاس یتروص  تکویژنآ  الاک :  مان 

ددع 12,000 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

نیون بط  نارگزیهجت  یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم   POLYSAFETY یتراجت مان  یددع  رتسیلب 1   mm 18 زیاس زبس  تکویژنآ  الاک :  مان 
ددع 15,000 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( .ددع یسوط 400 16 تکویژنآ - ددع 12000 یتروص 20 تکویژنآ  - ددع 15000 زبس 18 تکویژنآ دادعت : /) دشاب یم  یتسویپ  لیاف  قبط  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33432309-044  ، 3340998-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3340998-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شیپ شیپ // ددرگ ددرگ یمیم   تدوع   تدوع تیفیک   تیفیک دأت   دأت مدع   مدع تروص   تروص ردرد   تیفیکاب / / تیفیکاب // دشاب دشاب یمیم   لداعم   لداعم دکدک   ناریا   ناریا // یسوط یسوط وو   یتروص   یتروص ،، زبس زبس تکویژنآ   تکویژنآ ناونع : : ناونع
دوش دوش یراذگراب   یراذگراب وو   اضما   اضما وو   رهم   رهم طیارش   طیارش گرب   گرب وو   روتکاف   روتکاف
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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 16 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6110236 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکاف رد  IRC دک جرد  تلاصا و  دک  نتشاد  / هدننک نیمات  اب  لمح  هنیزه  / ههام 5 تخادرپ / ددع یا 100 هناورپ  لدم  ینیب  لتآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ  / تسیمازلا

1101000257003367 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

رازبا زاس  انیب  هدننک  هضرع  عجرم   BSA یتراجت مان  یددع  ییاوقم 50  هتسب   3x5 cm زیاس  S-20-010 لدم ینیب  یجراخ  تنیلپسا  لتآ  الاک :  مان 
ددع 100 دادعت : 

1401/10/18 زاین :  خیرات 
ناوریش رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لتآ صوصخ  رد  لاوس  هنوگره  تهج  لم  عقاتا  لووسم  یبارحم  09153886196/ امنهر یمیهاربا و 05831525050   05831525027 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یراذگ تمیق  تخادرپ  طیارش  شریذپ  تروص  رد  / ددرگیم عوجرم  تروص  نیا  ریغ  رد  دشاب  زور  هب  امتحاه  خیرات  / ددرگ یراددوخ  یدقن  تیق  جرد  زا  یتساوخرد /

/ دامن

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

31521118-058  ، 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

روتکاف روتکاف ردرد   IRCIRC دکدک جرد   جرد وو   تلاصا   تلاصا دکدک   نتشاد   نتشاد // هدننک هدننک نیمات   نیمات اباب   لمح   لمح هنیزه   هنیزه // ههام ههام 55 تخادرپ تخادرپ // ددع ددع 100100 یایا   هناورپ   هناورپ لدم   لدم ینیب   ینیب لتآ   لتآ ناونع : : ناونع
ددرگ ددرگ همیمض   همیمض روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ // تسیمازلا تسیمازلا
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ع)  ) داجس ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6110238 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092070000193 زاین :  هرامش 

رایرهش داجس ع   ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
Lit 1000 تیفرظ زورما  بط  شناد  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  یویرتسا  یتراجت  مان   AW1000 لدم یناتسرامیب  هلابز  ءاحما  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

رایرهش رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رایرهش هر )  ) ینیمخ ماما  ناتسرامیب  یزادنا  هارو  زیهجت  تهج  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  یمومع  طیارش  تیاعر  تسویپ  تاصخشم  تسیل و  قبط 

3351646361 یتسپ :  دک  ع ، )  ) داجس ماما  ناتسرامیب  یرادرهش - یوربور  رصع -  یلو  نابایخ   - رایرهش رایرهش ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

65226041-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

65223257-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت یناشاک  هلا  تیآ  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   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6110239 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

AW1000AW1000 لدم   لدم یناتسرامیب   یناتسرامیب هلابز   هلابز ءاحما   ءاحما هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 228228

گرزب گرزب وو   طسوتم   طسوتم لینو   لینو شکتسد   شکتسد -- گرزب گرزب سکتال   سکتال شکتسد   شکتسد -- طسوتم طسوتم سکتال   سکتال شکتسد   شکتسد ناونع : : ناونع 229229
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گرزب طسوتم و  لینو  شکتسد  - گرزب سکتال  شکتسد  - طسوتم سکتال  شکتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101006012000422 زاین :  هرامش 

نارهت یناشاک  هلا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناریا ریرح  شکتسد  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  تکفرپ  یپ  وا  یددع  هبعج 100  طسوتم  زیاس  ردوپ  نودب  لیرتسا  ریغ  هنیاعم  شکتسد  الاک :  مان 

هبعج 50 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  لینیو  تکفرپ  یپا  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 100  هبعج  طسوتم  زیاس  لینیو  ردوپ  نودب  فرصم  رابکی  لیرتسا  ریغ  هنیاعم  شکتسد  الاک :  مان 
ناریا ریرح  شکتسد 

هبعج 100 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

ناریا ریرح  شکتسد  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  تکفرپ  یپ  وا  یددع  هبعج 100  گرزب  زیاس  ردوپ  مک  لیرتسا  ریغ  هنیاعم  شکتسد  الاک :  مان 
هبعج 150 دادعت : 

1401/10/19 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  لینیو  تکفرپ  یپا  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 100  هبعج  گرزب  زیاس  لینیو  ردوپ  نودب  فرصم  رابکی  لیرتسا  ریغ  هنیاعم  شکتسد  الاک :  مان 

ناریا ریرح  شکتسد 
هبعج 1,000 دادعت : 

1401/10/19 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاسرا لمح و  هنیزه  - دریگب رارق  دات  دروم  تیفیک  رظن  زا  - دشاب لاعف  T.TAC و IRC دک یاراد  - دشاب تبث  IMED تیاس رد  الاک  هدننک و  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب هتشاد  تلاصا  بسچرب  اهالاک  - ددرگ تسویپ  امتح  IRC دک اب  روتکاف  شیپ  - دشابیم ههام  هیوست 3 - دشابیم هدننک  نیمات  هدهعرب 

1834893113 یتسپ :  دک  یناشاک ،  هللا  تیآ  ناتسرامیب  مود  هکلف  ییارخب  هنازخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

51036296-021  ، 55048832-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55077007-021 :: 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
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نارهت نیسح ع  ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6110242 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یپوکسورترآ هجرد  پوکسلت 30  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092017000132 زاین :  هرامش 

نارهت ع   نیسح   ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
اراک رازبا  کشزپ  کین  هدننک  هضرع  عجرم  ویوونیا  یتراجت  مان   41x75 mm زیاس یپوکسورترآ  هجرد  پوکسلت 30  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

راد تدم  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  قوف  یالاک   IRC ندوب اراد 

1617763141 یتسپ :  دک  نیسح ع ،  ماما  ناتسرامیب  یندم  دیهش  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77551027-021  ، 73430000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77582177-021 :: 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

ناراسچگ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6110259 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ هب  یپارتویزیف  فلتخم  یاه  هلوح  کپ و  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094619000373 زاین :  هرامش 

ناراسچگ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
نیون شخب  ناوت  یکشزپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   58x38 cm زیاس یپارتویزیف  کپ  صوصخم  یندرگ  هلوح  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

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

اضقنا خیرات  هدنشورف و  تکرش  هدهعب  ناتسرامیب  برد  ات  لمح  هنیزه  دشاب  دمیآ  رد  الاک  هدنیامن  تکرش  دشاب  یم  تسویپ  هب  یلک  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب هتشاد  هلاس  هس 

7581733689 یتسپ :  دک  ناراسچگ ،  تفن  تعنص  نامردو  تشادهب  نایوگدنت  دیهش  راولب  ناراسچگ ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32223025-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32225711-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یپوکسورترآ یپوکسورترآ هجرد   هجرد   3030 پوکسلت   پوکسلت ناونع : : ناونع 230230

تسویپ تسویپ هبهب   یپارتویزیف   یپارتویزیف فلتخم   فلتخم یاه   یاه هلوح   هلوح وو   کپکپ   تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 231231
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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   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6110274 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد هیوست  هوحن  دنرب و  افطل  دشابیم - هباشم  دک  ناریا  دازون - سکیف  یجرس  نامیاز -  دعب  سکیف  یجرس   - رس سکیف  یجرس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
صخشم روتکاف  شیپ 

1101030577000446 زاین :  هرامش 
نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یناتسرامیب  یاه  هناخوراد  هدننک :  رازگرب 

عناص هدنزاس  عجرم  بط  عناص  هدننک  هضرع  عجرم  بط  عناص  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج  یدنب  هتسب  عون  زیاس  یرف  رس  سکیف  یجرس  دناب  الاک :  مان 
ناتاروا یلپ  دیمآ و  یلپ  خن  سنج  بط 

ددع 12,000 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

عجرم بط  عناص  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج  یدنب  هتسب  عون  ناتاروا  یلپ  دیمآ و  یلپ  خن  سنج  زیاس  یرف  نامیاز  زا  دعب  سکیف  یجرس  تروش  الاک :  مان 
بط عناص  هدننک  هضرع  عجرم  بط  عناص  هدنزاس 

ددع 9,000 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

هدنزاس عجرم  بط  عناص  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج  یدنب  هتسب  عون  زیاس  یرف  ناتاروا  یلپ  دیمآ و  یلپ  خن  سنج  سکیف  یجرس  دنب  فان  الاک :  مان 
بط عناص  هدننک  هضرع  عجرم  بط  عناص 

ددع 1,000 دادعت : 
1401/10/20 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

ردرد هیوست   هیوست هوحن   هوحن وو   دنرب   دنرب افطل   افطل دشابیم - - دشابیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا دازون - - دازون سکیف   سکیف یجرس   یجرس نامیاز -  -  نامیاز دعب   دعب سکیف   سکیف یجرس   یجرس  - - رسرس سکیف   سکیف یجرس   یجرس ناونع : : ناونع
صخشم صخشم روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ
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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 15 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6110280 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناریا جرد 1  یلمع  قاطا  زبس  نورتت  هچراپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005929000277 زاین :  هرامش 

نیمارو دادرخ  هدزناپ  یادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نورتت دهشم  یتعنص  یدیلوت و  یجاسن  هدننک  هضرع  عجرم   cm 90 هقاط ناولا  گنر  هداس  حرط  هجرد 1  زوکسیو  رتسا  یلپ  نورتت  هچراپ  الاک :  مان 

هقاط 1,000 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

نیمارو رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد لیوحت  - ناتسرامیب اب  سنج  دات  - سکتیاو هب  مواقم  - تباث گنر  هداس  یلمع  قاطا  زبس  گنر  یناریا  هجرد 1  سنج  ضرع 90  نورتت  هچراپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
- ددرگ جرد  رتم  هب  تمیق  - هنومن دکناریا  - ههام تخادرپ 2  - لحم

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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناراسچگ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6110282 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اتم کرام    ً احیجرت تسویپ  هب  اتوگ  یذغاک و  نک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094619000372 زاین :  هرامش 

ناراسچگ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
ایرد بط  نادند  هدننک  هضرع  عجرم   SPIDENT یتراجت مان  یددع  هتسب 200   A022W دک یکشزپنادند  یذغاک  نک  الاک :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

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

هدنشورف تکرش  هدهع  هب  ناتسرامیب  برد  ات  لمح  هنیزه  دشاب  دمیآ  رد  الاک  هدنیامن  تکرش  تسویپ  هب  اتم  کرام  ًاحیجرت  اتوگ  یذغاک و  نک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  ههام  کی  لقادح  لمح  هنیزه  دشاب  هلاس  هس  اضقنا  خیرات  تسا 

7581733689 یتسپ :  دک  ناراسچگ ،  تفن  تعنص  نامردو  تشادهب  نایوگدنت  دیهش  راولب  ناراسچگ ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32223025-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32225711-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناریا یناریا   11 جرد   جرد یلمع   یلمع قاطا   قاطا زبس   زبس نورتت   نورتت هچراپ   هچراپ ناونع : : ناونع 233233

اتوگ اتوگ وو   یذغاک   یذغاک نکنک   ناونع : : ناونع 234234

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

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

زا 203 ھحفص 187 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/geklx7dz9wjar?user=73474&ntc=6110280
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6110280?code=73474
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/u7m6mxt33r7ja?user=73474&ntc=6110282
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6110282?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  هب  هتسباو  وراد  اذغ و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6110284 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راد شک  یحارج  هیال  هس  کسام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091067000030 زاین :  هرامش 

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  وراد  اذغ و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
نیون بط  نارگزیهجت  یکشزپ  هدننک  هضرع  عجرم   NEWMED یتراجت مان  یددع  نتراک 50  راد  شک  هیال  هس  یحارج  کسام  الاک :  مان 

نتراک 1,000,000 دادعت : 
1401/10/18 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم همیمض  یتسویپ  کرادم  تمسق  رد  مالعتسا  رد  ناگدننک  تکرش  تادهعت  ینف و  تاصخشم  لیاف 

9177899191 یتسپ :  دک  تمالس ،  شناد و  کرهش  یروکف 94 -  یوربور  یروکف -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38795039-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38795039-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راد راد شکشک   یحارج   یحارج هیال   هیال هسهس   کسام   کسام ناونع : : ناونع 235235

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

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6110288 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیئات ذخا  تهج  هنومن  لاسرا  هدنشورف /  اب  لمح  هنیزه  هام /  هس  تخادرپ  یرورض /  دم  یا  زوجم  جیگ 27 /  لانیاپسا  نزوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  یمازلا  دیدج  یفیک 

1101094897003071 زاین :  هرامش 
نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 

سراپ تمالس  نیمات  رتسگ  زیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   DR.J یتراجت مان  یددع  رتسیلب 1   mm 90 زیاس  G 27 لانیاپسا شکم  قیرزت و  نزوس  الاک :  مان 
ددع 2,000 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیدج یفیک  دیئات  ذخا  تهج  هنومن  لاسرا  هدنشورف /  اب  لمح  هنیزه  هام /  هس  تخادرپ  یرورض /  دم  یا  زوجم  جیگ 27 /  لانیاپسا  نزوس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا 

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

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

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لانیاپسا لانیاپسا نزوس   نزوس ناونع : : ناونع 236236
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نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( دالیم ناتسرامیب  )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6110292 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیئات ذخا  تهج  هنومن  لاسرا  هدنشورف /  اب  لمح  هنیزه  هام /  هس  تخادرپ  یرورض /  دم  یا  زوجم  جیگ 26 /  لانیاپسا  نزوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  یمازلا  دیدج  یفیک 

1101094897003072 زاین :  هرامش 
نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 

سراپ تمالس  نیمات  رتسگ  زیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   DR.J یتراجت مان  یددع  رتسیلب 1   mm 90 زیاس  G 26 لانیاپسا شکم  قیرزت و  نزوس  الاک :  مان 
ددع 2,000 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیدج یفیک  دیئات  ذخا  تهج  هنومن  لاسرا  هدنشورف /  اب  لمح  هنیزه  هام /  هس  تخادرپ  یرورض /  دم  یا  زوجم  جیگ 26 /  لانیاپسا  نزوس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا 

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

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

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

2626 جیگ   جیگ لانیاپسا   لانیاپسا نزوس   نزوس ناونع : : ناونع 237237

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: 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 15 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6110294 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راد زوجم  یاه  تکرش  زا  تسویپ  دادرارق  سیون  شیپ  ینف و  تاصخشم  قباطم   opg نادند یفارگ  ویدار  هاگتسد  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
imed

.تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دکناریا  زا 
1101004299000041 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ریوصت  بط  هدننک  هضرع  عجرم  الیو  یتراجت  مان   OPG لدم یکشزپنادند  یج  یپ  وا  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  ناهفصا  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  تساوخرد  هب  بصن  لیوحت و  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یراذگراب  اضما و  رهم و   ... گولاتاک و تازوجم و  لماش  یتساوخرد  دانسا  نینچمه  تسویپ و  کرادم  دانسا و  هیلک 

.دشاب یم  تاکرادت 03132657833  ینف 03132657957 و  دحاو  سامت  هرامش 

8158874351 یتسپ :  دک  ریدغ ،  لپ  هب  هدیسرن  مود ) قاتشم  ) یسراف ناملس  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

9055961-0933  ، 32657975-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32657975-031 :: 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

opgopg  نادند نادند یفارگ   یفارگ ویدار   ویدار هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 238238
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ینامیلس دیهش  کینیلک  ید   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6110296 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دادعت هواک   5x5 هرمن یکشزپنادند  زاگ   / هتسب دادعت 200   g 500 نتراک  10x10 cm زیاس هداس  یکشزپنادند  لیرتسا  ریغ  زاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یمرگ هتسب 500   80

1101093384000102 زاین :  هرامش 
ینامیلس دیهش  کینیلک  ید  هدننک :  رازگرب 

ناهاپس رمیلپ  فیرظ  هدننک  هضرع  عجرم  هجرد  یتراجت 37  مان   g 500 نتراک  10x10 cm زیاس هداس  یکشزپنادند  لیرتسا  ریغ  زاگ  الاک :  مان 
نتراک 200 دادعت : 

1401/10/19 زاین :  خیرات 
هواک هبنپ  زاگ و  دناب و  هدننک  هضرع  عجرم  هواک  یتراجت  مان   g 500 ییاوقم هبعج   5x5 cm زیاس یسیلگنا  هدزناش ال  هرمن 20  یکشزپنادند  زاگ  الاک :  مان 

هبعج 80 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هتشاد دم  یآ  تیاس  رد  ار  هطوبرم  یالاک  یس  رآ  یآ  دم و  یآ  هدننک  نیمات  ههام /  هیوست 2  یمسر /  روتکاف  هئارا  ناگیار /  لحم  هب  الاک  لمح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
موزل 09127393551 تروص  رد  سامت  ددرگ .  دیق  روتکاف  رد  الاک  یس  رآ  یآ  دشاب . 

1848717331 یتسپ :  دک  ینامیلس ،  دیهش  کینیلک  ید  نیسح  ماما  یرتم  زادعب 35  مالسا  ناادف  یاهتنا  یررهش  نارهت  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55909242-021  ، 55900011-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55900764-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هداس هداس یکشزپنادند   یکشزپنادند لیرتسا   لیرتسا ریغ   ریغ زاگ   زاگ ناونع : : ناونع 239239
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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 16 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6110298 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ صخشم  روتکاف  شیپ  رد  هیوست  هوحن  دنرب و  افطل  هباشم -  دک  ناریا  لافطا -  رای  مد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030577000445 زاین :  هرامش 

نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یناتسرامیب  یاه  هناخوراد  هدننک :  رازگرب 
تمالس ناروآ  مایپ  هراتس  هدننک  هضرع  عجرم  تمالس  هراتس  رایمد  یتراجت  مان  دیرگ  لاکیدم   pvc سنج لدم 1003  لافطا  زیاس  لیرتسا  ریغ  رای  مسآ  الاک :  مان 

ددع 2,000 دادعت : 
1401/10/20 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

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 15 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6110300 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لافطا لافطا رای   رای مدمد   ناونع : : ناونع 240240

 - - نانز نانز یحارج   یحارج ولو   ولو لتسیرک   لتسیرک مولکپسا   مولکپسا یقرب -  -  یقرب نایرج   نایرج لرتنک   لرتنک ریش   ریش هرجنح -  -  هرجنح یسفنت   یسفنت زتورپ   زتورپ   77157715 لدم   لدم کیتاموتا   کیتاموتا راتفگ   راتفگ ولو   ولو نیمات :  :  نیمات ناونع : : ناونع
 ...  ... وو ولو -  -  ولو نودب   نودب رچکناپ   رچکناپ شکم   شکم نزوس   نزوس

241241
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 ( تسا یرابتعا  تخادرپ  هوحن  دشاب و  تسویپ  قبط  زاین  دروم  یالاک  دشابیم  هباشم  دک  ناریا   ) 9830281 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985008100 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اناد بط  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   ATOS MEDICAL یتراجت مان  یددع  ینولیان 1  هتسب  هرجنح  یسفنت  زتورپ  لدم 7715  کیتاموتا  راتفگ  ولو  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

داگراساپ بط  اروها  هدننک  هضرع  عجرم   NOPA یتراجت مان   36x90 mm زیاس  KB 055/03 لدم نانز  یحارج  ولو  لتسیرک  مولکپسا  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
ELECTRIC یتراجت مان   in 1 زیاس موینیمولآ  ژایلآ  سنج  تخوس  عیزوت  هبملت  دربراک  لدم 1222395  ولو  لرتنک  کیتاموتا  یقرب  نایرج  لرتنک  ریش  الاک :  مان 

دادوه رتسگ  نیون  نازادرپ  ورتپ  هدننک  هضرع  عجرم  ایناپسا  هدنزاس  روشک   VALVE
ددع 10 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
لانشنرتنیا تکور  هدننک  هضرع  عجرم  یرتسیلب  ییاوقم 5  هبعج   mm 300 زیاس ولو  نودب  رچکناپ  شکم  نزوس  الاک :  مان 

هبعج 10 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

اناد بط  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   ATOS MEDICAL یتراجت مان  یددع  ینولیان 1  هتسب  هرجنح  یسفنت  زتورپ  لدم 7713  کیتاموتا  راتفگ  ولو  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
اناد بط  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   ATOS MEDICAL یتراجت مان  یددع  ینولیان 1  هتسب  هرجنح  یسفنت  زتورپ  لدم 7714  کیتاموتا  راتفگ  ولو  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

کولعس ریما  هدننک  هضرع  عجرم   DISEL TECHNIC یتراجت مان   FH لدم ولو  نویماک  نامرف  هعطق  نوینیپ  الاک :  مان 
ددع 32 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 ( تسا یرابتعا  تخادرپ  هوحن  دشاب و  تسویپ  قبط  زاین  دروم  یالاک  دشابیم  هباشم  دک  ناریا   ) 9830281 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34144876-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رسناک یرگلابرغ  دحاو  ارهزلا س و  ینامرد  یشزوما و  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6110319 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیارک / تسینداتدرومراد پاپوس  گنرس.تسا  مهم  یتسیاب  نادازونرد  هدافتسا  لیلدب  گنرس  تیفیک   . یناریا  2ml گنرس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا یرورضدمیآ  یگدنیامنو  هدوب  هدنشورف  هدهعرب  لمح 

1101091860000244 زاین :  هرامش 
رسناک یرگلابرغ  دحاو  و  ارهزلا س   ینامرد  یشزوما و  زکرم  هدننک :  رازگرب 

دیرو یتراجت  مان  ینوفلس  هتسب   ml 2 مجح قیرزت  دربراک  فرصمرابکی  لیرتسا  یکشزپ  گنرس  الاک :  مان 
ددع 65,000 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهعرب لمح  هیارک  / تسینداتدرومراد پاپوس  گنرس  / دشاب بوخ  یتسیاب  نادازونرد  هدافتسا  لیلدب  گنرس  تیفیک  / یناریا یس  یس  گنرس 2  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
/ تسا یرورضدمیآ  یگدنیامنو  هدوب  هدنشورف 

5138665793 یتسپ :  دک  ارهزلا ،  ینامرد  یشزوما  زکرم  لامش  غاب  هار  راهچ  زیربت  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35539161-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35566449-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناریا یناریا   22 mlml گنرس   گنرس ناونع : : ناونع 242242

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

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

زا 203 ھحفص 195 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/pqrlw4wt2bdvs?user=73474&ntc=6110319
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6110319?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


زاوها نینموملاریما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6110331 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشاب یم  ناتابکا  دیون  دنرب  تینوی   ) لحمرد بصناب  هارمهددع  مادکره 1 زا  تینوی  غارچ  هلکو  تینوی  راوشارک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005934001001 زاین :  هرامش 

زاوها نینموملاریما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
دیون یکشزپنادند  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  لونیس  یتراجت  مان   S2318 لدم نشکاس  هساک و  نکرپ و  ناویل  ازجا  مان  یکشزپنادند  راوشارک  تس  الاک :  مان 

ناتابکا
تس 1 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
ناتابکا دیون  یکشزپنادند  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  لونیس  یتراجت  مان   S2318 لدم یکشزپنادند  تینوی  غارچ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناتابکا تینویاب  هک  دنیامن  مالعاار  ییالاک  تمیق  یتسیاب  ناگدنشورف  .دنشاب  دم  یا  تبث  یتسیاباه  تکرش  .تسا  هدنشورفاب  لمح  هیارک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هدنشورف  هدهع  هب  بصن  هنیزه  تسا .  زایندروم  غارچ  هلک  طقفو  لماک  راوشارک  .ددرگ  سکیف 

1569661777 یتسپ :  دک  نینموملاریما ،  ناتسرامیب  ییاجر  دیهش  یوک  رادیپس  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32271978-061  ، 32271904-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32271980-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تینوی تینوی غارچ   غارچ هلکو   هلکو تینوی   تینوی راوشارک   راوشارک ناونع : : ناونع 243243

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6110452 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاسرا ازجم  روطب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  دشاب ) یم  هباشم  دک  ناریا   ) دشاب یم  تسویپ  ریوصت  قبط  الاک  حرش   0030203 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ

1101093985008096 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  یددع  لیرتسا 1  کپ  یو  هتسب   mm 4/5 زیاس  316LVM نزن گنز  دالوف  هخاروس  یدپوترا 12   DCS plate 95 degree کالپ الاک :  مان 
سراپ رازبا  وجهب 
ددع 2 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ لاسرا  ازجم  روطب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  دشاب ) یم  هباشم  دک  ناریا   ) دشاب یم  تسویپ  ریوصت  قبط  الاک  حرش   0030203 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34144876-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

mmmm  4/54/5 زیاس   زیاس   316316 LVMLVM  نزن نزن گنز   گنز دالوف   دالوف هخاروس   هخاروس   1212 یدپوترا   یدپوترا   DCS plate 95 degreeDCS plate 95 degree کالپ   کالپ ناونع : : ناونع 244244

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

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

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

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

6110458 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

1G461642-78-4 ددع  1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 D5561TCI

TOKYO CHEMICAL INDUSTRY)2-(dodecylthiocarbonothioylthio)-2-methylpropionic acid)
تسا هباشمدک  ناریا 

1101050136000362 زاین :  هرامش 
نایور هاگشهوژپ  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 

TK هدنزاس عجرم  بوغرم  بالگ  ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   TEXPET یتراجت مان  یمرگولیک  یدنب  هتسب  دقاف   I.V.0. 80 دیرگ تالاتفرت  نلیتا  یلپ  لونارگ  الاک :  مان 
یبونج هرک   CHEMICAL CORP

مرگولیک 1 دادعت : 
1401/10/27 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدننک  نیماتاب  الاک  لیوحت  رد  یناوتان  تساوخردزاریغ و  یالاک  تمیق  مالعا  تیلوئسم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یتسویپ  روتکاف  شیپ  قباطم  دحاو  تمیق.تسا  یگدیسر  طرشروتکاف  شیپ  تسویپ 

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

95015680-031  ، 23562610-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23562599-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادمه ناتسا  نایچشرف  انیس -  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6110508 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تالاتفرت تالاتفرت نلیتا   نلیتا یلپ   یلپ لونارگ   لونارگ ناونع : : ناونع 245245

 ...  ... وو وردوخ   وردوخ روتوم   روتوم تراتسا   تراتسا وردوخ -  -  وردوخ نکش   نکش همهم   ولج   ولج غارچ   غارچ نژولاه -  -  نژولاه پمال   پمال یکمک -  -  یکمک هلر   هلر پکورکسا -  -  پکورکسا ناونع : : ناونع 246246

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

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

زا 203 ھحفص 198 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/b4nhwg9x8n5ua?user=73474&ntc=6110458
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6110458?code=73474
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


هام 1401 دنفسا  تخادرپزاب  تسویپ - هب  هعجارم  ددع - دادعت 6400  هب  پکورکسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092647000451 زاین :  هرامش 

نادمه انیس  نایچشرفینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یکمک هلر  الاک :  مان 

ددع 40 دادعت : 
1401/11/13 زاین :  خیرات 

یکمک هلر  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/11/13 زاین :  خیرات 
امنهار غارچ  رشالف  هلر  الاک :  مان 

ددع 25 دادعت : 
1401/11/13 زاین :  خیرات 

وردوخ نکش  هم  ولج و  غارچ  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/11/13 زاین :  خیرات 
نژولاه پمال  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/11/13 زاین :  خیرات 

وردوخ روتوم  تراتسا  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/11/13 زاین :  خیرات 
نژولاه پمال  الاک :  مان 
ددع 3,000 دادعت : 

1401/11/13 زاین :  خیرات 
وردوخ نکش  هم  ولج و  غارچ  الاک :  مان 

ددع 12 دادعت : 
1401/11/13 زاین :  خیرات 

وردوخ نکش  هم  ولج و  غارچ  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/11/13 زاین :  خیرات 
وردوخ نکش  هم  ولج و  غارچ  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/11/13 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6516848741 یتسپ :  دک  انیس ،  ناتسرامیب  ناتسرنه -  نابایخ  یادتبا  روتساپ -  هار  راهچ  نادمه -  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38254083-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38254083-081 :: 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
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ناتسزوخ ناتسا  رمحا  لاله  تیعمج   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6110564 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددعکی 30 هرامش راد  گنیر  رسوا  ینوکیلیسرنیال  -1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددعکی هرامش 32 سپلآ  ینوکیلیسرنیال  -2
1101005478000073 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  ناریا  یمالسا  یروهمج  رمحا  لاله  تیعمج  هدننک :  رازگرب 
ناسنا تمالس  هب  طوبرم  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

روتکاف 1 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دنشاب ناتسزوخ  ناتسا  یموب  امتح  ناگدننک  نیمات  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوب دهاوخ  مالقا  لیوحت  زا  سپ  هامکی  تخادرپ  -2

هجفانع 09166149461 یاقآ  یگنهامه  تهج  سامت  هرامش  -3

6155966569 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  ناتسا  رمحا  لاله  تیعمج  یقرش  سراپنایک خ 13  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3925561-0613  ، 33925582-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33925584-061 :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یمیشویب6108831 هحفص 5)یاهتیک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یمیشویب6108869 یاه  هحفص 5)لولحم  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یس6108913 یس  نویسلا 0/5  هحفص 5)پاک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

پوکسودنآ6108976 هدننک  ینوفعدض  کیتاموتا و  مامت  یوشتسش  هاگتسد  هحفص 5)دیرخ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

تسا6109006 هباشم  دک  ناریا  تسویپ  حرش  هب  والکوتا  هحفص 5)بسچ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

هاگشیامزآ6109012 هحفص 5)تیک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

610905913x75 mm زیاس یریگ  نوخ  هحفص 5)هلول  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

ینلیتا6109060 یلپ   PCR هحفص 5)بویت یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

ددعکی ددعکی 3232 هرامش   هرامش سپلآ   سپلآ ینوکیلیسرنیال   ینوکیلیسرنیال -- 22 ددعکی   ددعکی 3030 هرامش هرامش راد   راد گنیر   گنیر رسوا   رسوا ینوکیلیسرنیال   ینوکیلیسرنیال -- 11 ناونع : : ناونع 247247
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تسویپ6109088 تسیل  قبط  یهاگشیامزآ  هحفص 5)یفرصم  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یپوکسوراپال6109097 یحارج  هحفص 5)کوه  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

تسویپ6109112 لیاف  قباطم  یهاگتسد -  ای  یتسد   FDP هحفص 5)تیک یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

تسویپ6109120 لیاف  قبط  تیک -  دادعت 5  نارای  اسهم  نژونی  هحفص 5)ربیف  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

تسویپ6109126 تسیل  قبط  زیلاید  هحفص 5)مالقا  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

..و6109167 یناتسرامیب  والک  وتا  ژوفیرتناس -  رتم -  یسکا  سلاپ  هحفص 5)کوشورتکلا -  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

6109179( دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   ) تسویپ تسیل  قباطم   IHC یاه هحفص 5)تیک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

دادعت 61091855 هب  گولانآ  جنس  تبوطر  ددع - دادعت 10  هب  مومینیم  مومیسکام و  یا  هویج  جنسامد 
ددع

هحفص 5) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

تسویپ6109211 تسیل  قبط  یهاگشیامزآ  هحفص 5)یفرصم  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

6109212( ددع 6F-JR4 (700 یصیخشت هحفص 5)رتتک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

تسویپ6109218 تسیل  قبط  یهاگشیامزآ  هحفص 5)یفرصم  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

کیتویب6109222 یتنآ  یاه  هحفص 5)کسید  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یطوق6109238 دادعت 1  راگآ   S.S تشک هحفص 5)طیحم  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

ووالکسا6109239 یهاگتسد   CRP هحفص 5)تیک یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

هاگتسد6109241 65 روخ تراک  میس  هحفص 5)فارگومرت  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

6109260 ) ینف تسویپ  لودج  تاصخشم و  قباطم  هخاش  ژویفیرتناس 48  هاگتسد  تساوخرد 2 
( تسا دات  دروم  زین  هباشم  یاهالاک  دک  ناریا 

هحفص 5) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تسا6109288 هباشم  دک  ناریا  تسویپ  حرش  هب  یپوکسودنا  هحفص 5)سنپ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

بای6109291 گر  هاگتسد  هحفص 5)دیرخ 2  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

6109487cc 2 فرظ یژولوتامه  نوخ  لرتنک  هحفص 5)فرعم  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یکشزپ6109499 لباترپ  فارگ  ولافسنا  وکا  هحفص 5)هاگتسد  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

6109550taq 2x master mix(5 هحفص یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

تشک6109552 هحفص 5)طیحم  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

تشک6109556 هحفص 5)طیحم  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

هحفص 5)فرودنپا6109557 یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

6109559PFN اماگ گنیکالرتنیا  رومف  هحفص 5)لین  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

روتلاومیس6109563 وددع  کش 1 ورتکلا  روتاربیلاک  هحفص 5)رتست  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

6109567Nco1، میزنآ شرب  هاگیاج  یاراد   P5 یلاوت  pET 15b روتکو رد  نژ  نولک  نژ P5 و  زتنس 
Nhe1 و Xho1

هحفص 5) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

6109569Xba1 و Nco1, Xho1 میزنآ شرب  هاگیاج  یاراد   P11) نژ هحفص 5)زتنس  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

نژ6109570 لماک  سناکس  لمکم  یا  نا  ید  کینکت  هحفص 5)هاگتسد  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

هلاناک6109592 نامیدس 10  هحفص 5)هاگتسد  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یهاگشیامزآ6109659 ملق  هحفص 5)152  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

6109766( یددع هتسب 100   ) والکوتا هحفص 5)راون  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

وگاتسا6109769 تکرش  یاه  هحفص 5)تیک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

نوخ6109775 دصف  هحفص 5)هسیک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یدپوترا6109851 یناوختسا  هحفص 5)تفارگ  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

مالقا6109868 ساسارب  ییاهن  تمیق  ( دشاب یلاع  تیفیکاب  امتح  مالقا  ) یهاگشیامزآ یاه  تیک 
( تسا یمازلاروتکاف  شیپ  تسویپ  ) دوش تسویپ  روتکاف  شیپ  ، دوش هظحالم  هک  تسویپ 

هحفص 5) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

جنسدق6109897 نژیسکا -  هحفص 5)لوسپک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

تکجنیا6109931 هحفص 5)ردلوه و  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

6109981LC columns(5 هحفص یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

هحفص 5)رتموتکرفر6110007 یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

هدنزاس6110059 عجرم  یتست  ییاوقم 96  هبعج  ردیر  ازیالا  هاگتسد  دربراک   ELISA عون  FT4 تیک
نایسراپ نیگن  نایون  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  نایسراپ  نیگن  نایون 

هحفص 5) یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

6110185ELISA عون  TSH هحفص 5)تیک یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

شوگراهچ6110187 یبوچ  هحفصو  یقرب  زیمو  یرتمیکاپ  هارمه  هب  یناریا  یسامتریغرتمونوت  هحفص 5)هاگتسد  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یژولوتاپ6110189 هحفص 5)دوه  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

ناتسرامیب6110255 یهاگشیامزآ  یکشزپ و  تازیهجت  یفیک  هحفص 5)لرتنک  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

یناریا6110301 طقفددع  ینایرش 600- یالوتسیف  هحفص 5)نزوس  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

ییایلاتیآ6110328 یرتم  یلاک  ییاکیرمآ - لرتنا  هیذغت  پمپ  یرچلیو -  وزارت  هاگشیامزآ (  هحفص 5)تازیهجت  یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت

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

هحفص 5)دوه6110471 یهاگشیامزآ  ( یهاگشیامزآ تازیهجت   تازیهجت
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