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

( یهگآ دادعت 2  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 4

( یهگآ دادعت 1  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 0  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • --

( یهگآ دادعت 10  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه هصقانم  • 10

( یهگآ دادعت 2  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 10

( یهگآ دادعت 0  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • --

( یهگآ دادعت 3  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 12

( یهگآ دادعت 3  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 12

( یهگآ دادعت 1  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 16

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 16

( یهگآ دادعت 7  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 17

( یهگآ دادعت 0  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • --

140 1140 1 ریت   ریت   22 هبنشجنپ   هبنشجنپ یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

37505 کارتشا : دک 
1396/03/17 زاغآ : خیرات 

1401/07/05 نایاپ : خیرات 

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

دامرف دامرف لصاح   لصاح سامت   سامت هرازه   هرازه

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

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

تاغیلبت تاغیلبت تساوخرد   تساوخرد مرف   مرف

امش   امش یاه   یاه هصقانم   هصقانم
(( 1313))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((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 32 ھحفص 1 

https://www.hezarehinfo.net/contact/3
mailto:info@hezarehinfo.net
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( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 27

( یهگآ دادعت 3  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 27

( یهگآ دادعت 0  " ) access  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) cctv  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) bms  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) dvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) قیرح افطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) رطخ ریژآ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) wim  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) video projector  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) paging  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) its  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح ءافطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 31

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 31

( یهگآ دادعت 0  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) ناوخ کالپ  تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) کیتاموتا هدننک  نفلت   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) کینورتکلا هدنهد  ماغیپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) سا ما  یب   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) تظافح تینما و   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) ریگدزد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) کیتاموتا یاهبرد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) کیتاموتا یاه  برد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 4  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 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 32 ھحفص 2 
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( یهگآ دادعت 0  " ) کیتاموتا یا  هشیش  برد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) ینوماریپ تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) کینورتکلا مشچ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) تافلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) یکیفارت نیبرود   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) زاس هریخذ  هاگتسد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 1  " ) یترارح نیبرود   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 31

( یهگآ دادعت 0  " ) تقرس دض   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) دنمشوه روسنس   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) کینورتکلا روسنس   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) دنبهار  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) تعرس لرتنک  یاهنیبرود   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) تعرس لرتنک  نیبرود   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) تعرس لرتنک  یاه  نیبرود   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) کینورتکلا ضراوع   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 3  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 32

( یهگآ دادعت 0  " ) ددرت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) کیفارت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

زا 32 ھحفص 3 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

زاوها یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یفیک  یبایزرا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش یلا  خروم 1401/4/1  زا  یرادا  تاعاس  رد   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ون تراشب   :: عبنم خیراتعبنم یکیزیف  لیوحت  خیرات 1401/04/28 -  ات  یراذگراب   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
1401/4/29

5388180 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 14:30  سار   - 1401/05/01 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن  راذگاو  طیارش  دجاو  یاهتکرش  هب  ار  یلام  عماج  هناماس  یزاس  هدایپ  رارقتسا و  دیرخ ، دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یلام  عماج  هناماس  یزاس  هدایپ  رارقتسا و  دیرخ ، - 

هام تدم 12  - 

 . تسا هدنرب  هدهع  هب  داتس  هناماس  هنیزه  یهگا و  راشتنا  هنیزه  تیاس -  زا  دانسا  تفایرد  یموب -  ریغ  ای  یموب  طیارش  دجاو  یاهتکرش  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تسارح تیریدم  مود  هقبط  یرادرهش  نامتخاس  ناگدازا  یسراف و  ناملس  نابایخ  زاوها  دانسا : لیوحت   :: سردآ سردآ

یلخاد 3530  32234111 - 8 :: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاوها یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001095158000005 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5388307 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاوها  یرادرش  یلام  عماج  هناماس  یزاس  هدایپ  رارقتسا و   ، دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زاوها یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروآ  نف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

موس هقبط  یرادرهش  نامتخاس  ناگدازآ  یایخ و  عطاقت  زاوها   ، 6193983114 یتسپ :  دک  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلام یلام عماج   عماج هناماس   هناماس یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ وو   رارقتسا   رارقتسا دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 11

یلام یلام عماج   عماج هناماس   هناماس یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ وو   رارقتسا   رارقتسا  ، ، دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 22

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

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

زا 32 ھحفص 4 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دزی ناتسا  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تاعاسهرامش رد  هاگیاپ  رد  مان  تبث  زا  سپ  یهگآ  راشتنا  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
یرادا

یمالسا یروهمج   :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5388122 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/04/22 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دبیم ناتسرهش  روتنک  تئارق  - 

زیرهم 1401  یناسربآ  هکبش  هعسوت  زیرهم  بآ  هکلف  ریش  هچضوح  ثادحا  هکبش و  یراذگ  هلول  - 
دزی  ناتسا  حطس  رد  بآ  یاه  هنومن  یور  شیامزآ  ماجنا  یرادرب و  هنومن  تامدخ  - 

sbr شور هب  دزی  رهش  بالضاف  هناخ  هیفصت  یرادهگن  یرادرب و  هرهب  تایلمع  - 
یهگآ  لصا  رد  جردنم  لماک  نتم  - .. 

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  و ... 

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  :: و ...  یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اهدادرارق رتفد  یناشاک ،  هللا  تیآ  نابایخ  دزی ، رهش  رد  عقاو  رازگ  هصقانم  یناشن   :: سردآ سردآ
زارگ  هصقانم  هناخریبد  لیوحت 

داتس نامتخاس  رد  عقاو  امرفراک  تاسلج  قاتا  لحم  ییاشگزاب 

03531643249 :: نفلت :: iets.mporg.ir abfayazd.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یور یور شیامزآ   شیامزآ ماجنا   ماجنا وو   یرادرب   یرادرب هنومن   هنومن تامدخ   تامدخ بآبآ --  --  هکلف   هکلف ریش   ریش هچضوح   هچضوح ثادحا   ثادحا وو   هکبش   هکبش یراذگ   یراذگ هلول   هلول روتنک - - روتنک تئارق   تئارق یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن بالضاف -  -  بالضاف هناخ   هناخ هیفصت   هیفصت یرادهگن   یرادهگن وو   یرادرب   یرادرب هرهب   هرهب رادومن -  -  رادومن
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ناتسلگ ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

هصقانم دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 4-گ-1401 یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش  1401/04/01  - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

golestan.tci.ir :: عبنم تیاغلعبنم  1401/04/18  - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5387870 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسلگ هقطنم  برغ  یرونربیف  لباک و  هکبش  یاه  حرط  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  14/969/850/000 دروآرب : غلبم 

لایر  1/047/889/500 هدرپس : غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

02222424 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسلگ ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/58/1 :: یهگآ یهگآ هرامش   :هرامش ات تلهم   1401/04/01 زا : تلهم   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

golestan.tci.ir :: عبنم تیاغلعبنم  1401/04/07  - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5387871 :: هرازه هرازه تیاغلدکدک    1401/04/08  - 1401/04/08 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگرگ ع (  ( اضر مامازکرم  اهلگ  وفاک 06  یبرس  ضیوعت  یزکرم و  تیوقت  حرط  تاموزلم  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

32221113 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرونربیف یرونربیف وو   لباک   لباک هکبش   هکبش یاه   یاه حرط   حرط یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 44

وفاک وفاک یبرس   یبرس ضیوعت   ضیوعت وو   یزکرم   یزکرم تیوقت   تیوقت حرط   حرط تاموزلم   تاموزلم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 55
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ناتسلگ ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/57/1 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش ات  خروم 1401/4/01  زا  دانسا   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

golestan.tci.ir :: عبنم :: 1401/04/07عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5387872 :: هرازه هرازه :: 1401/04/08دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگرگ ع )  ) اضر ماما  زکرم  زا  اهلگ  وفاک 06  یبرس  هنوبآ  ضیوعتو  یزکرم  تیوقت  حرط  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

32221113 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/05 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/04/04هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

sb.tci.ir :: عبنم :: 1401/05/08عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5387896 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روکذم تازیهجت  بصن  زا  سپ  تت  یاه  لباک  شورف  یروا و  عمج   ، Access یاه متسیس  یور  رب  لباک  هکبش  نادرگرب  یزادنا و  هار  بصن و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 260.791.727.695  غلبم  - 

لایر هدرپس 7.820.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

05431118088 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زکرم زکرم زازا   اهلگ   اهلگ   0606 وفاک   وفاک یبرس   یبرس هنوبآ   هنوبآ ضیوعتو   ضیوعتو یزکرم   یزکرم تیوقت   تیوقت حرط   حرط یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 66

بصن بصن زازا   سپسپ   تتتت   یاه   یاه لباک   لباک شورف   شورف وو   یروا   یروا عمج   عمج  ،  ، AccessAccess یاه   یاه متسیس   متسیس یور   یور ربرب   لباک   لباک هکبش   هکبش نادرگرب   نادرگرب وو   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع
روکذم روکذم تازیهجت   تازیهجت
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ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/04 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش  1401/03/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

sb.tci.ir :: عبنم تیاغلعبنم  - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5387897 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روکذم تازیهجت  بصن  زا  سپ  تت  یاه  لباک  شورف  یروا و  عمج   ، Access یاه متسیس  یور  رب  لباک  هکبش  نادرگرب  یزادنا و  هار  بصن و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 348.617.180.175  غلبم 

لایر  10.400.000.000 هدرپس : غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

05431118088 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

140103 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش  1401/03/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

sb.tci.ir :: عبنم تیاغلعبنم  - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5387911 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روکذم تازیهجت  بصن  زا  سپ  تت  یاه  لباک  شورف  یروا و  عمج   ، Access یاه متسیس  یور  رب  لباک  هکبش  نادرگرب  یزادنا و  هار  بصن و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  1.808.975.343.860 دروآرب : غلبم 

لایر  54.200.000.000 هدرپس : غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

05431118088 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بصن بصن زازا   سپسپ   تتتت   یاه   یاه لباک   لباک شورف   شورف وو   یروا   یروا عمج   عمج  ،  ، AccessAccess یاه   یاه متسیس   متسیس یور   یور ربرب   لباک   لباک هکبش   هکبش نادرگرب   نادرگرب وو   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع
روکذم روکذم تازیهجت   تازیهجت

88

بصن بصن زازا   سپسپ   تتتت   یاه   یاه لباک   لباک شورف   شورف وو   یروا   یروا عمج   عمج  ،  ، AccessAccess یاه   یاه متسیس   متسیس یور   یور ربرب   لباک   لباک هکبش   هکبش نادرگرب   نادرگرب وو   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع
روکذم روکذم تازیهجت   تازیهجت
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یوضر ناسارخ  ناتسا  دحاو  یهاگشناد  داهج   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001004722000003 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/04/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 17:00عبنم تعاس :   - 1401/04/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5388315 :: هرازه هرازه :: 1401/04/12دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Mindray یناپمک تخاس   BC-6800 لدم کیتاموتا  لوف  رتناک  لس  هاگتسد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
2Histogram for RBC and PLT

SCATTERGRAMS (3D) for DIFF, NRBC and RET 3
SCATTERGRAMS (2D) for DIFF, BASO , NRBC, RET-EXT,PLT-O Fluorescence flowcytometry+laser light scatter 6

رامیب و ......  تاعالطا 000/100  هریخذ  تیلباق  تعاس  رد  تست  ییاناوت 125 
یوضر  ناسارخ  ناتسا  دحاو  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 

ینامرد تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   3,000,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
19:00 تعاس : 1401/04/12 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

داهج یزکرم  نامزاس  / یسودرف هاگشناد  سیدرپ  / یدازآ نادیم   ، 9177949367 یتسپ :  دک  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
 9177949367 یتسپدک : / یهاگشناد

0531997122 نفلت :

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: 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

یلام5388180 عماج  هناماس  یزاس  هدایپ  رارقتسا و  هحفص 4)دیرخ ، یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یلام5388307 عماج  هناماس  یزاس  هدایپ  رارقتسا و   ، هحفص 4)دیرخ یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ظافح5388389 رارقتسا  هیهت و  روحم -  تنایراو  حالصا  عطاقت و  یهدناماس  ییاتسور -  هار  لیمکت 
یزادنا هار  بصن  دیرخ   - طاقن یلصفم  ینتب  ظافح  بصن  یارجا -  هیهت و   - یدنبرمک ینتب 

هارمهب نا  یرادهگن  ینابیتشپ و  یتراظن و  هناماس  ددع  یطابترا 6  یقرب و  تازیهجت  نیمات 
طوبرم ریواصت  نتشادهگن  هدنز 

هحفص 10) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

کیتاموتا کیتاموتا لوف   لوف رتناک   رتناک لسلس   هاگتسد   هاگتسد ودود   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1010

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

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

زا 32 ھحفص 9 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نارهت ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001004572000024 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 08:30عبنم تعاس :   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5388287 :: هرازه هرازه :: 1401/04/21دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد کی  ریغتم و  مایپ  ولبات  هدزاود  یرادهگن  ینابیتشپ و  هداد ،  لاسرا  تینما  نیمأت  یکیزیف و  یزاس  نمیا  یزادنا ،  هار  بصن ،  دیرخ ،  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت  ناتسا  یظافحتسا  هزوح  امن  کیفارت 

نارهت  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ریغتم و مایپ  ولبات  هدزاود  یرادهگن  ینابیتشپ و  هداد ،  لاسرا  تینما  نیمأت  یکیزیف و  یزاس  نمیا  یزادنا ،  هار  بصن ،  دیرخ ،  هژورپ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

نارهت ناتسا  یظافحتسا  هزوح  امن  کیفارت  هاگتسد  کی 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   500,000,000 نیمضت :  غلبم 

09:00 تعاس : 1401/07/21 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

لمح یرادهار و  لک  هرادا  ناحیروبا  هاگتسیا  یناقاخ  هارراهچ  هب  هدیسرن  دنوامد  نابایخ  نارهت   ، 1647815981 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
نارهت ناتسا  یا  هداج  لقن  و 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

مایپ مایپ ولبات   ولبات هدزاود   هدزاود یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ هداد ،  ،  هداد لاسرا   لاسرا تینما   تینما نیمأت   نیمأت وو   یکیزیف   یکیزیف یزاس   یزاس نمیا   نمیا یزادنا ،  ،  یزادنا هار   هار بصن ،  ،  بصن دیرخ ،  ،  دیرخ هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع
امن امن کیفارت   کیفارت هاگتسد   هاگتسد کیکی   وو   ریغتم   ریغتم

1 11 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 32 ھحفص 10 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

سراف ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/04/05هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

اشامت  :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5388389 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/04/23 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

فیدر  رد 28  هژورپ  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ییاتسور هار  لیمکت  لماش 

روحم تنایراو  حالصا  عطاقت و  یهدناماس 
یدنبرمک ینتب  ظافح  رارقتسا  هیهت و 

طاقن یلصفم  ینتب  ظافح  بصن  یارجا  هیهت و 
هطوبرم ریواصت  نتشادهگن  هدنز  هارمهب  نا  یرادهگن  ینابیتشپ و  یتراظن و  هناماس  ددع  یطابترا 6  یقرب و  تازیهجت  نیمات  یزادنا  هار  بصن  دیرخ 

ییاتسور یعرف و  یاههار  لیس  پیچ 
ییاتسور یعرف و  یاههار  لیس  یرالسا 

زیخ هثداح  طاقن  ییانشور  یاه  متسیس  یرادهگن  ریمعت و 
یهگا لصا  رد  لماک  حرش  ...و  طاقن  لیردراگ  یرادهگن  ریمعت و  گرزب -  یاهلپ  هدرن  یارجا 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یگدیسر نامیپ و  هرادا  سراف -  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  سردم  راولب  زاریش   :: سردآ سردآ

:85193798 و 88999737 مان تبث  رتفد  ، 27313131: سامت زکرم   :: نفلت :: www.setadiran.ir-iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار 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

5388287 ، هداد لاسرا  تینما  نیمأت  یکیزیف و  یزاس  نمیا  یزادنا ،  هار  بصن ،  دیرخ ،  هژورپ 
امن کیفارت  هاگتسد  کی  ریغتم و  مایپ  ولبات  هدزاود  یرادهگن  ینابیتشپ و 

هحفص 10) لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

بصن بصن یارجا -  -  یارجا وو   هیهت   هیهت  - - یدنبرمک یدنبرمک ینتب   ینتب ظافح   ظافح رارقتسا   رارقتسا وو   هیهت   هیهت روحم -  -  روحم تنایراو   تنایراو حالصا   حالصا وو   عطاقت   عطاقت یهدناماس   یهدناماس ییاتسور -  -  ییاتسور هار   هار لیمکت   لیمکت ناونع : : ناونع
نانا یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یتراظن   یتراظن هناماس   هناماس ددع   ددع   66 یطابترا   یطابترا وو   یقرب   یقرب تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات یزادنا   یزادنا هار   هار بصن   بصن دیرخ   دیرخ  - - طاقن طاقن یلصفم   یلصفم ینتب   ینتب ظافح   ظافح

طوبرم طوبرم ریواصت   ریواصت نتشادهگن   نتشادهگن هدنز   هدنز هارمهب   هارمهب

1212

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

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

زا 32 ھحفص 11 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

اپیاس گنیر  دیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدمت لوا -   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1106 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش ات  خروم 1401/4/1  زا  دانسا   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

KSWCO.COM :: عبنم :: 1401/04/07عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5387882 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشمرخ تیاس  تهج  هتسب  رادم  نیبرود  تازیهجت  ملق  نیمات 15  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  تیاس و ...  زا  دانسا  تفایرد  ددرگ -  یم  توعد  هنیمز  نیا  رد  لاعف  یاهتکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تسارح دحاو  دانسا : لیوحت   :: سردآ سردآ

06153547763 :: نفلت :: www.kswco.comنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: Miri.Bazargani@kswco.comسکف لیمیا لیمیا

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود   :: 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

هنومن5388122 تامدخ  بآ --  هکلف  ریش  هچضوح  ثادحا  هکبش و  یراذگ  هلول  روتنک - تئارق  یراذگاو 
بصن بالضاف -  هناخ  هیفصت  یرادهگن  یرادرب و  هرهب  رادومن -  یور  شیامزآ  ماجنا  یرادرب و 

هتسبرادم نیبرود  یزادنا  هار  و 

هحفص 5) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

ظافح5388389 رارقتسا  هیهت و  روحم -  تنایراو  حالصا  عطاقت و  یهدناماس  ییاتسور -  هار  لیمکت 
یزادنا هار  بصن  دیرخ   - طاقن یلصفم  ینتب  ظافح  بصن  یارجا -  هیهت و   - یدنبرمک ینتب 

هارمهب نا  یرادهگن  ینابیتشپ و  یتراظن و  هناماس  ددع  یطابترا 6  یقرب و  تازیهجت  نیمات 
طوبرم ریواصت  نتشادهگن  هدنز 

هحفص 10) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تیاس تیاس تهج   تهج هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود تازیهجت   تازیهجت ملق   ملق   1515 نیمات   نیمات وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1313

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

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

زا 32 ھحفص 12 
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ناریا رامآ  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 11 -  ات   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5387953 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرامش 1 و  تسویپ  تاناکما  قباطم   WEB GIS هناماس ینابیتشپ  یزادنا و  هار  داجیا و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هرامش 2  تسویپ  عوضوم  تامدخ  حطس 

 . دشاب یم  تسویپ  هژورپ  دادرارق  سیون  شیپ 
1101003013000074 زاین :  هرامش 

ناریا راما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/04/07 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامش 1 و  تسویپ  تاناکما  قباطم   WEB GIS هناماس ینابیتشپ  یزادنا و  هار  داجیا و  هژورپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هرامش 2  تسویپ  عوضوم  تامدخ  حطس 

دشاب .  یم  تسویپ  هژورپ  دادرارق  سیون  شیپ 
 . تسا یمازلا  زکرم  تسارح  هرادا  هیدیئات 

1414663111 یتسپ :  دک  اریا ن ،  رامآ  زکرم  یریعم -  یهر  نابایخ  یمطاف  رتکد  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

85104435-021  ، 85100-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88961400-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

22 هرامش   هرامش تسویپ   تسویپ عوضوم   عوضوم تامدخ   تامدخ حطس   حطس وو     11 هرامش   هرامش تسویپ   تسویپ تاناکما   تاناکما قباطم   قباطم   WEB GISWEB GIS هناماس   هناماس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   داجیا   داجیا ناونع : : ناونع
 . . دشاب دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ هژورپ   هژورپ دادرارق   دادرارق سیون   سیون شیپ   شیپ

1414

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

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

زا 32 ھحفص 13 
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ناریا رامآ  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 11 -  ات   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5387959 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رازفا  مرن  یاه  سناسیال  رازفا ، مرن  لماش  ( PAM (Privilege Access Management یسرتسد تیریدم  راکهار  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دشاب یم  تسویپ  هژورپ  دادرارق  سیون  شیپ 

1101003013000073 زاین :  هرامش 
ناریا راما  زکرم  هدننک :  رازگرب 

هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/04/07 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تامدخ ماجنا  رازفا و  مرن  یاه  سناسیال  رازفا ، مرن  لماش  ( PAM (Privilege Access Management یسرتسد تیریدم  راکهار  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
...شیامزآ تست و  یزادنا و  هار  ، PAM رازفا مرن  بصن  یقطنم ، یحارط  لماش  هطوبرم 

 . دشاب یم  تسویپ  هژورپ  دادرارق  سیون  شیپ 

1414663111 یتسپ :  دک  اریا ن ،  رامآ  زکرم  یریعم -  یهر  نابایخ  یمطاف  رتکد  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

85104435-021  ، 85100-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88961400-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شیپ شیپ رازفا   رازفا مرن   مرن یاه   یاه سناسیال   سناسیال رازفا ، ، رازفا مرن   مرن لماش   لماش ( ( PAM (Privilege Access ManagementPAM (Privilege Access Management  یسرتسد یسرتسد تیریدم   تیریدم راکهار   راکهار دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
 . . دشاب دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ هژورپ   هژورپ دادرارق   دادرارق سیون   سیون

1515
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هوکربا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5388178 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیل قبط  یزادنا  هار  بصن و  بایدر و  ینزاخ و  جنس  عافترا  هارمهب  ییوردوخ  رکنات  یرایبآ  تیریدم  رازفا  مرن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ

1101050205000039 زاین :  هرامش 
دزی ناتسا  هوکربا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یتیریدم رازفا  مرن  الاک :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

1401/04/09 زاین :  خیرات 
یتیریدم رازفا  مرن  الاک :  مان 

هتسب 4 دادعت : 
1401/04/09 زاین :  خیرات 

یتیریدم رازفا  مرن  الاک :  مان 
هتسب 4 دادعت : 

1401/04/09 زاین :  خیرات 
یتیریدم رازفا  مرن  الاک :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1401/04/09 زاین :  خیرات 

هوکربا رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  قبط  یزادنا  هار  بصن و  بایدر و  ینزاخ و  جنس  عافترا  هارمهب  ییوردوخ  رکنات  یرایبآ  تیریدم  رازفا  مرن  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8931649559 یتسپ :  دک  نیسح ،  ماما  نادیم  هوکربا ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32825095-035  ، 32820531-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32823097-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزادنا یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   بایدر   بایدر وو   ینزاخ   ینزاخ جنس   جنس عافترا   عافترا هارمهب   هارمهب ییوردوخ   ییوردوخ رکنات   رکنات یرایبآ   یرایبآ تیریدم   تیریدم رازفا   رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1616

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش   :: 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   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5387996 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمازلا روتکاف  شیپ  قاصلا  تسا .)  هباشمدک  ناریا  یتساوخرد  ( تاصخشم  قبط  یرتم  هلت  متسیس  دیرخ  یئاتسور -  داباهم ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا

1101005390000258 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناریااص کیتپا  ورتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   IEI یتراجت مان   TRS-R110-V1.0 لدم یرتم  هلت  هدنریگ  روتینام  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/09 زاین :  خیرات 
داباهم رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  قاصلا  تسا .)  هباشمدک  ناریا  یتساوخرد  ( تاصخشم  قبط  یرتم  هلت  متسیس  دیرخ  یئاتسور -  داباهم ،   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5715659681 یتسپ :  دک  یتسپ 363 ،  قودنص  تارباخم  هار  راهچ  شترا  خ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31945319-044  ، 33450001-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33450001-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرتم یرتم هلت   هلت متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1717

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 17 -  ات   - 1401/04/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/04/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5387934 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هجرد یامد 93  چنیا   fusible plug 1/2 تاحیضوتاب .  قباطم  قیرح  مالعا  متسیس  هب  طوبرم  مالقا.تسا  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
manual call point هشیش

1101093498003148 زاین :  هرامش 
یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  فیرش  روهظ  نازادرپ  هیتآ  هدنزاس  عجرم  پاریا  یتراجت  مان   IRCR لدم یمیشورتپ  زاگ و  تفن  نزاخم  قیرح  ءافطا  متسیس  الاک :  مان 
فیرش روهظ  نازادرپ  هیتآ  هدننک  هضرع 

هاگتسد 20 دادعت : 
1401/04/11 زاین :  خیرات 

راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم   EFD لدم یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  یتسش  الاک :  مان 
ددع 40 دادعت : 

1401/04/11 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   VRC هدنزاس عجرم   Addressable Call Point لدم ریذپ  سردآ  یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  یتسش  الاک :  مان 

داگراساپ نمیا  یاه  هناماس  ناماگشیپ 
ددع 40 دادعت : 

1401/04/11 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاحیضوت اب  قباطم  تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7511893651 یتسپ :  دک  یبونج ،  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسع -  ناتسرهش  رهشوب - ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31318460-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یمیشورتپ یمیشورتپ وو   زاگ   زاگ تفن   تفن نزاخم   نزاخم قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 1818

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/06 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/04/04هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

sb.tci.ir :: عبنم :: 1401/04/14عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5387900 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مزاول اب  جونف  ناتوکسم ،  هکپسا ،  ریسم  یرون  ربیف  یزاس  لاناک  هدنام  یقاب  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
20.389.300.000 دروآرب : غلبم 

هدرپس 1.000.000.000 غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

05431118088 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یعامتجا هافر  راک و  نواعت  ترازو   :: 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   - 1401/04/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/04/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5387980 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نورتیجید یتارباخم  چوس  مزاول  تاعطق و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201000010000051 زاین :  هرامش 

یعامتجا هافر  راک و  نواعت  ترازو  هدننک :  رازگرب 
یزادنا هار  بصن و  اب  لانیجروا  تسویپ  کرادم  قبط  - 

یتارباخم یطابترا و  الاک :  هورگ 
یرس  1 دادعت : 

1401/04/14 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ  خساپ و  دکناریا  کی  اب  هنیزه  لک  عمج  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیریگب سامت  یردیح  یاقا   64492211 اب رتشیب  ینف  تاعالطا  تفایرد  تهج 

1457994861 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  روما  راک و  ترازو  یدوبهب - شوخ و  نیب  -- یدازآ خ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64492307-021  ، 64492526-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66580009-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مزاول مزاول اباب   جونف   جونف ناتوکسم ،  ،  ناتوکسم هکپسا ،  ،  هکپسا ریسم   ریسم یرون   یرون ربیف   ربیف یزاس   یزاس لاناک   لاناک هدنام   هدنام یقاب   یقاب یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1919

نورتیجید نورتیجید یتارباخم   یتارباخم چوس   چوس مزاول   مزاول وو   تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 2020
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یلم هعسوت  قودنص   :: 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   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5387993 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

FTG600D تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
FC-10-0063-950-02-12 ربمان :  تراپ 

.دشابیم تسویپ  لیاف  رد  زاین  دروم  یالاک  یلصا  تازج  هدوب و  هباشم  دک  ناریا 
1101005236000008 زاین :  هرامش 

یلم هعسوت  قودنص  هدننک :  رازگرب 
تعنص ارپاس  یسدنهم  ینف و  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   FORTINET یتراجت مان   FG-60D لدم تیگ  یتروف  لاوریاف  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/04/06 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم تسویپ  لیاف  رد  زاین  دروم  یالاک  یلصا  تازج  هدوب و  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ تیاعر  تسویپ  لیاف  دراوم  یمامت 

تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئرا 
تسا لاطبا  هلزنم  هب  قوف  دراوم  زا  کی  ره  تیاعر  مدع 

1517655911 یتسپ :  دک  هرامش 25 ،  متفه -  نابایخ  شبن  یدناگ -  نابایخ  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42855000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88640439-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف ردرد   زاین   زاین دروم   دروم یالاک   یالاک یلصا   یلصا تازج   تازج وو   هدوب   هدوب هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا   FC- 10 - 0063-950-02 - 12FC- 10 - 0063-950-02 - 12 ربمان :  :  ربمان تراپ   تراپ   FTG600DFTG600D ناونع : : ناونع
.دشابیم .دشابیم

2 12 1
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تکرش ناریا  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  شیالاپ و  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادابا تفن  شیالاپ 

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5388051 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راجفنا دض  چیئوس  هبهج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092179000458 زاین :  هرامش 

نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ رد  جرد  - 

یکیرتکلا تالآرازبا  الاک :  هورگ 
ددع  2 دادعت : 

1401/05/18 زاین :  خیرات 
نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اضاقت و هرامش  دوش /  داهنشیپ  یناریا  الاک  دوش / تسویپ  دک  ناریا  نیلوا  هب  یلام  ینف و  داهنشیپ  ددرگ / دیق  ینف  داهنشیپ  رد  الاک  لیوحت  نامز   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنشاب  avl تسیل وضع  هک  ددرگیم  یسررب  ییاهتکرش  داهنشیپ  اهنت  ددرگ /  جرد  اهگرب  مامت  یور  رب  هدننک  نیمات  تکرش  مان 

6316578954 یتسپ :  دک  یتسپ 555 ،  قودنص  دور  دنورا  هیشاح ی  نادابآ  هاگشیالاپ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53226172-061  ، 53228080-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53228050-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راجفنا راجفنا دضدض   چیئوس   چیئوس هبهج   هبهج ناونع : : ناونع 2222
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یبرغ ناجیابرذآ  یزرواشک  داهج   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5388119 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رابنا رد  لیوحت  - ددرگ هئارا  اجکی  تروص  هب  تمیق  - ددرگ هئارا  روتکاف  شیپ  - ددرگ هعلاطم  یتسویپ  لیاف  - رتویپماک تاعطق  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یزرواشک دهج 

1201000096000078 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یزرواشک دهج  رابنا  رد  لیوحت  - ددرگ هئارا  اجکی  تروص  هب  تمیق  - ددرگ هئارا  روتکاف  شیپ  - ددرگ هعلاطم  یتسویپ  لیاف  - رتویپماک تاعطق  دیرخ  - 
رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

تسیل  1 دادعت : 
1401/04/30 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5749157599 یتسپ :  دک  یتسپ 57144 ،  قودنص  ساملس  هداج  رتمولیک 5  هیمورا  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32720970-044  ، 3272097-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32720967-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رابنا رابنا ردرد   لیوحت   لیوحت -- ددرگ ددرگ هئارا   هئارا اجکی   اجکی تروص   تروص هبهب   تمیق   تمیق -- ددرگ ددرگ هئارا   هئارا روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ -- ددرگ ددرگ هعلاطم   هعلاطم یتسویپ   یتسویپ لیاف   لیاف -- رتویپماک رتویپماک تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
یزرواشک یزرواشک دهج   دهج
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

یقرش ناجیابرذآ  یا  هقطنم  بآ   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5388159 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چیئوس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001186000112 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
مالعتسا طیارش  قبط  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
فیدر  6 دادعت : 

1401/04/11 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روما قیرط  زا  ینف ،  هیدیئات  الاک و  لیوحت  زا  سپ  تخادرپ  .دشاب  مالعتسا  دروم  یالاک  اب  قبطنم  اهنآ  تیلاعف  عوضوم  هک  دنتسه  زاجم  ییاهتکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یراذگراب  هناماس  رد  لیمکت  زا  سپ  یتسویپ  اهب  مالعتسا.دوب  دهاوخ  هام  راهچ  دودح  رد  هدنرب )  تکرش  هدنیامن  یریگیپ  اب  یلام ( 

5156917737 یتسپ :  دک  نمهب ،  راولب 29  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33382111-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33308412-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: 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

بصن5388178 بایدر و  ینزاخ و  جنس  عافترا  هارمهب  ییوردوخ  رکنات  یرایبآ  تیریدم  رازفا  مرن  دیرخ 
یزادنا هار  و 

هحفص 12) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

چیئوس چیئوس ناونع : : ناونع 2424

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

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

زا 32 ھحفص 22 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/6zdunnnfb8tb3?user=37505&ntc=5388159
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5388159?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/inquiries/66
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناردنزام ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5388076 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رانکنودیرف ارجا  لحم  یاجباجو  لقنو  لمح  یبناج  یاه  هنیزه  هیلک  هارمهب  گنرو  یزاس  ریز  هارهب  انبریز  رتم  یزیما 400 گنر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
کیلیرکا گنر 

1101001393000011 زاین :  هرامش 
ناردنزام ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
رتم 400 دادعت : 

1401/04/05 زاین :  خیرات 
رانکنودیرف رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کیلیرکا گنر  رانکنودیرف  ارجا  لحم  یاجباجو  لقنو  لمح  یبناج  یاه  هنیزه  هیلک  هارمهب  گنرو  یزاس  ریز  هارهب  انبریز  رتم  یزیما 400 گنر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4815664966 یتسپ :  دک   ، 8 ملعم شبن  ملعم  نابایخ  یراس  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34911303-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34911303-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناسارخ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یوضر

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5388207 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رانکنودیرف رانکنودیرف ارجا   ارجا لحم   لحم یاجباجو   یاجباجو لقنو   لقنو لمح   لمح یبناج   یبناج یاه   یاه هنیزه   هنیزه هیلک   هیلک هارمهب   هارمهب گنرو   گنرو یزاس   یزاس ریز   ریز هارهب   هارهب انبریز   انبریز رتم   رتم 400400 یزیما   یزیما گنر   گنر ناونع : : ناونع
کیلیرکا کیلیرکا گنر   گنر

2525

ظافح ظافح یارب   یارب هطوبرم   هطوبرم هرهم   هرهم وو   چیپ   چیپ لماک   لماک تستس   هارمه   هارمه هبهب   یلدوتو   یلدوتو ریگ   ریگ هبرض   هبرض ، ،   IPE14IPE14 عون   عون زازا   لیردراگ   لیردراگ یرتم   یرتم 1515 هیاپ   هیاپ لیوحت   لیوحت وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع
یزلف یزلف

2626

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یارب هطوبرم  هرهم  چیپ و  لماک  تس  هارمه  هب  یلدوتو  ریگ  هبرض  ،  IPE14 عون زا  لیردراگ  یرتم  هیاپ 15 لیوحت  هیهت و  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسویپ لیاف  قباطم  ) جوم ود  یزلف  ظافح 

1101001423000038 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  یا  هداج  لقنو  لمحو  یرادهار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم   mm 11 هرهم عافترا  شوگ  شش  هرهم  لکش   mm 16 چیپ رطق   mm 80 چیپ لوط  یکوخ  مد  چیپ  رس  لکش  هوزر  مین  چیپ  اب  هرهم  چیپ و  الاک :  مان 
دنوبآ هدننک 

تس 850 دادعت : 
1401/04/18 زاین :  خیرات 

اضرهش دالوف  هدننک  هضرع  عجرم   m 1/5 لوط ینهآ  یلومعم  لیر  دراگ  هیاپ  الاک :  مان 
ددع 850 دادعت : 

1401/04/18 زاین :  خیرات 
اههار ینمیا  تازیهجت  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  دک 0510005102   55x18 cm زیاس هزیناولاگ  لیر  دراگ  ریگ  هبرض  الاک :  مان 

ددع 850 دادعت : 
1401/04/18 زاین :  خیرات 

ژاپ یورین  نازاس  هیتآ  هدننک  هضرع  عجرم  لیردراگ  دربراک   A110 لدم هرهم  چیپ و  ریگ و  هبرض  لیردراگ و  هیاپ  هحفص و  لماک  تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 
تس 300 دادعت : 

1401/04/18 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف لصاح  سامت  نفلت 05133158310 هرامشاب  یشخب  سدنهم  یاقآ  هطوبرم  سانشراکاب  حیضوت  هب  زاین  تروصرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامندیق تسویپرداردوخ  هارمه  نفلت  هرامش 

( دامن یراذگراب  هناماسرد  لماک  لیمکتزا  سپو  تشادربار  تسویپ  لیاف  تسیرورض  )

 : یتسپ دک  یوضر ،  ناسارخ  یا  هداج  لقنو  لمح  یرادهار و  لک  هرادا  یسیرخن - ) مالسا (  ناادف  یاهتنا  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9173695636

3158355-0513  ، 33412024-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33435888-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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درالم یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5388231 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( سالگ ربیاف   ) سالیاف سنج  زا  یکیفارت  یاهولبات  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005036000023 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  درالم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/04/09 زاین :  خیرات 

درالم رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3161949978 یتسپ :  دک  درالم ،  یرادرهش  ص ، )  ) مرکا لوسر  راولب  درالم ، نارهت ، ناتسا  درالم ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

65161001-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

65153801-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( سالگ سالگ ربیاف   ربیاف  ) ) سالیاف سالیاف سنج   سنج زازا   یکیفارت   یکیفارت یاهولبات   یاهولبات دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2727

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناجیابرذآ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یبرغ

یبرغ 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   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5388244 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قبط هاگتسد  کی  دادعت  هب  وزوسیا  تنویماک  هب  بصن  تهج  تاقلعتم  اب  یشک  طخ  هاگتسد  لماک  جیکپ  دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
# یتسویپ تاصخشم 

1101001221000039 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یبئان بیبح  هدننک  هضرع  عجرم  یآ  لا  یتراجت  مان  لدم 2010  تلافسآ  یشک  طخ  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/20 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اهتسویپ ودشابیم  هدننک  نیمات  هدهعب  هیلخت  لمح و  هنیزه  ، ددرگ هئارا  ربتعم  یهاوگ  هدوزفا  شزرا  باستحا  تروصرد  ، دشابیم هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
# دیریگب سامت  یلام  دحاو  اب  طقف  یلام  تاعالطا  هب  زاین  تروصردددرگ  یراذگراب  متسیسردروتکاف  شیپ  اب  هدشءاضماورهمو  لیمکت 

 : یتسپ دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا  یاه  هنایاپ  لقن  لمح و  لک  هرادا  مثیم  لپ  هب  هدیسرن  رجفلاو 2  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5719877164

33369781-044  ، 33369780-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33369778-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قبط قبط هاگتسد   هاگتسد کیکی   دادعت   دادعت هبهب   وزوسیا   وزوسیا تنویماک   تنویماک هبهب   بصن   بصن تهج   تهج تاقلعتم   تاقلعتم اباب   یشک   یشک طخطخ   هاگتسد   هاگتسد لماک   لماک جیکپ   جیکپ دیرخ   دیرخ تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع
## یتسویپ یتسویپ تاصخشم   تاصخشم

2828
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نامرک ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: 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 10 -  ات   - 1401/04/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5388075 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسویپ تسیل  قبط  یدالوف (  یا  هرکرک  برد  تخاس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003364000016 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
تازلف و یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  ینت  یلور  هتسب   mm 0/50 تماخض  mm 1250 ضرع  ST 37 یدالوف یگنر  هزیناولاگ  فالک  الاک :  مان 

نیرآ یا  هرکرک  برد 
نت 1 دادعت : 

1401/04/05 زاین :  خیرات 
نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  راتخم  تاداهنشیپ  لوبق  ای  در  رد  کناب  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنشاب شورف  زا  سپ  تامدخ  لاس  هد  یتناراگ و  لاس  ود  لقادح  یاراد  لصا و  یتسیاب  یم  تامدخ  اه و  الاک  هیلک  - 2

.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  بصن  لمح و  همیب  ، یدنب هتسب  لقن  لمح و  یاه  هنیزه  هیلک  - 3

7614715647 یتسپ :  دک  هرامش 2 ،  هچوک  شبن  دماحوبا  نابایخ  یادتبا  جیسب  نادیم  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32231325-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32235856-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یدالوف یدالوف یایا   هرکرک   هرکرک برد   برد تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 2929

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

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

زا 32 ھحفص 27 

https://www.hezarehinfo.net/inquiries/104
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/2xjdcz3k6caax?user=37505&ntc=5388075
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5388075?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/inquiries/150
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نایارس نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5388074 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  حرش  هب  سنسیال  نیبرود و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092759000048 زاین :  هرامش 

نایارس ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
رازفا طابترا  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  نژیو  کیاه  یتراجت  مان   DS-2CD1653G0-I تلاب هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/04/08 زاین :  خیرات 

نایارس رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنیزه .ددرگ  یم  تخادرپ  یدقن  تروص  هب   IT دات تفایرد و  زا  سپ  باسح  هیوست.دشاب  ربتعم  یتناراگ  یاراد  لانیجروا و  زاین  دروم  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح 

 : یتسپ دک  نایارس ،  نامرد  تشادهب و  هکبش  یصلاخ -  هللا  تیآ  راولب  یمالسا -  بالقنا  راولب  نایارس -  نایارس ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9777115159

31629616-056  ، 31629502-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32900001-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش هبهب   سنسیال   سنسیال وو   نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3030
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نانمس ناتسا  نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5388195 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بصن مزاول  لباک و  ددع  کسیدراه 1 لماک -  نادرگ  غارچ  ددع  لدم 5  یوردوخ 3 نیبرود  ددع  ریوصت 1  لاناک  متسیس 4  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ 02333345150 هگرب  تاصخشم  قبط  یتناراگ  شزومآ و 

1101003173000003 زاین :  هرامش 
نانمس ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

صیخرت وپرهم  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   QTUM یتراجت مان   E2042 لدم هتسبرادم  نیبرود   DVR شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/09 زاین :  خیرات 
نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

قبط یتناراگ  شزومآ و  بصن  مزاول  لباک و  ددع  کسیدراه 1 لماک -  نادرگ  غارچ  ددع  لدم 5  یوردوخ 3 نیبرود  ددع  ریوصت 1  لاناک  متسیس 4   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ 02333345150 هگرب  تاصخشم 

3513987336 یتسپ :  دک  نانمس ،  ناتسا  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  رویرهش  هدفه  راولب  نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33342323-023  ، 33326756-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33347267-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شزومآ شزومآ بصن   بصن مزاول   مزاول وو   لباک   لباک ددع   ددع 11 کسیدراه   کسیدراه لماک -  -  لماک نادرگ   نادرگ غارچ   غارچ ددع   ددع   55 لدم   لدم یوردوخ  33 یوردوخ نیبرود   نیبرود ددع   ددع   11 ریوصت   ریوصت لاناک   لاناک   44 متسیس   متسیس ناونع : : ناونع
یتناراگ یتناراگ وو  

3131
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) b m sb m s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناتسا یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف ، ثاریم  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
زربلا

زربلا ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5388353 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هینامیلس هزوم  خاک  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003742000037 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف   ثاریم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
راک رتفد  ینابیتشپ  هرادا و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

ییا هژورپ  1 دادعت : 
1401/04/16 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مدعدوش تسویپ  تکرش  کرادم  لکدشابیم  تسویپ  تامدخ  حرشرد  یصاصتخا  طیارشدوش  تسویپورهم  لیمکت  امازلا  یتسویپ  تامدخ  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنب ب 001 ازخا یلم  هنازخ  قاروا  تخادرپدشابیم  ندش  دودرم  هلزنم  هب  کرادم  تسویپ 

 : یتسپ دک  لک ،  هرادا  یزرواشک ،  سیدرپ  یقرش  برد  بنج  ع ، )  ) نیسح ماما  نادیم  هب  هدیسرن  نارمچ ،  دیهش  راولب  جرک ،  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3158765613

32801198-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32829123-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  00   دادعت " ) " ) accessaccess  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یروا و5387896 عمج   ، Access یاه متسیس  یور  رب  لباک  هکبش  نادرگرب  یزادنا و  هار  بصن و 
روکذم تازیهجت  بصن  زا  سپ  تت  یاه  لباک  شورف 

هحفص 5) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یروا و5387897 عمج   ، Access یاه متسیس  یور  رب  لباک  هکبش  نادرگرب  یزادنا و  هار  بصن و 
روکذم تازیهجت  بصن  زا  سپ  تت  یاه  لباک  شورف 

هحفص 5) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یروا و5387911 عمج   ، Access یاه متسیس  یور  رب  لباک  هکبش  نادرگرب  یزادنا و  هار  بصن و 
روکذم تازیهجت  بصن  زا  سپ  تت  یاه  لباک  شورف 

هحفص 5) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

مرن5387959 لماش  ( PAM (Privilege Access Management یسرتسد تیریدم  راکهار  دیرخ 
 . دشاب یم  تسویپ  هژورپ  دادرارق  سیون  شیپ  رازفا  مرن  یاه  سناسیال  رازفا ،

هحفص 12) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

هینامیلس هینامیلس هزوم   هزوم خاک   خاک تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3232
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) n v rn v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رطخ رطخ ریژآ   ریژآ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح افطا   افطا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تظافح تظافح وو   تینما   تینما  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سا سا ما   ما یبیب    "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا هدنهد   هدنهد ماغیپ   ماغیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا هدننک   هدننک نفلت   نفلت  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا مشچ   مشچ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یکیفارت یکیفارت نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  00   دادعت " ) " ) dvrdvr  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5388195 - لماک نادرگ  غارچ  ددع  لدم 5  یوردوخ 3 نیبرود  ددع  ریوصت 1  لاناک  متسیس 4 
یتناراگ شزومآ و  بصن  مزاول  لباک و  ددع  کسیدراه 1

هحفص 27) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح ءافطا   ءافطا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یمیشورتپ5387934 زاگ و  تفن  نزاخم  قیرح  ءافطا  هحفص 16)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یمیشورتپ5387934 زاگ و  تفن  نزاخم  قیرح  ءافطا  هحفص 16)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یترارح یترارح نیبرود   نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاه   یاه نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاهنیبرود   یاهنیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تقرس تقرس دض   دض  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا ضراوع   ضراوع  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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 14 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5387962 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 Thermal Imaging Camera تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  تسو  هب  الاک  دات  دیرخ و  طیارش  الاک و  دادعت  ینف و  تاصخشم  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا 

1101093498003145 زاین :  هرامش 
یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رازفا دشر  نایار  هدنزاس  عجرم  رازفا  دشر  نایار  هدننک  هضرع  عجرم   ARIOTEK یتراجت مان   RU20F لدم یناشن  شتآ  یترارح  نیبرود  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/07/12 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسو  هب  الاک  دات  دیرخ و  طیارش  الاک و  دادعت  ینف و  تاصخشم  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  یلام  ینف و  داهنشیپ  ندومن  تسویپ 

دشاب یم  یمازلا  تسویپ  دیرخ  طیارش  تیاعر 

7511893651 یتسپ :  دک  یبونج ،  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسع -  ناتسرهش  رهشوب - ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31314335-77  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یترارح نیبرود   :: هژاودیلک هژاودیلک

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

5387962Thermal Imaging Camera(31 هحفص یترارح  ( یترارح نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

مرن5387959 لماش  ( PAM (Privilege Access Management یسرتسد تیریدم  راکهار  دیرخ 
 . دشاب یم  تسویپ  هژورپ  دادرارق  سیون  شیپ  رازفا  مرن  یاه  سناسیال  رازفا ،

هحفص 12) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تروص5388119 هب  تمیق  - ددرگ هئارا  روتکاف  شیپ  - ددرگ هعلاطم  یتسویپ  لیاف  - رتویپماک تاعطق  دیرخ 
یزرواشک دهج  رابنا  رد  لیوحت  - ددرگ هئارا  اجکی 

هحفص 17) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

بصن5388178 بایدر و  ینزاخ و  جنس  عافترا  هارمهب  ییوردوخ  رکنات  یرایبآ  تیریدم  رازفا  مرن  دیرخ 
یزادنا هار  و 

هحفص 12) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

Thermal Imaging CameraThermal Imaging Camera ناونع : : ناونع 3333
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