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

( یهگآ دادعت 5  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 4  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 7

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

( یهگآ دادعت 6  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 9

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

( یهگآ دادعت 3  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 10

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

( یهگآ دادعت 1  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 12

( یهگآ دادعت 5  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 12

( یهگآ دادعت 0  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • --

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 16

( یهگآ دادعت 6  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 19

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

140 1140 1 رویرهش   رویرهش   3131 هبنشجنپ   هبنشجنپ یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 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
(( 1616))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 1818 ))

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

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

زا 31 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 0  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • --

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 24

( یهگآ دادعت 2  " ) access  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 25

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

( یهگآ دادعت 0  " ) video wall  " 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  " ) led wall  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 25

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) لاو ید  یا  لا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 26

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 26

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 27

( یهگآ دادعت 1  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 23

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

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

زا 31 ھحفص 2 

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


( 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 0  " ) کیتاموتا یا  هشیش  برد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 2  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 27

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) روتکژورپ اتید   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) روتکژرپ اتید   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) رآ یو  ید   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 1  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 27

( یهگآ دادعت 1  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 28

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

( یهگآ دادعت 1  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 28

( یهگآ دادعت 1  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 29

( یهگآ دادعت 1  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 29

( یهگآ دادعت 2  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 30

( یهگآ دادعت 0  " ) سنارفنک نوفورکیم   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) سنارفنک نفورکیم   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

( یهگآ دادعت 5  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 31

( یهگآ دادعت 0  " ) کیفارت لرتنک   " 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 31 ھحفص 3 
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( یهگآ دادعت 0  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

( یهگآ دادعت 0  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) روتکژرپ وئدیو   " 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 31 ھحفص 4 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

2001094566000021 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5718016 :: هرازه هرازه :: 1401/07/26دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بالضاف بآ و  تکرش  هدودحمرد  بآ  عیزوت  یاه  ¬ هکبش  GIS یاه هشقن  حالصا  کبس و  تالآریش  تاعالطا  تبث  رونام و  دیدزاب و  تامدخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.نارهت  رهش  کی  هقطنم 

نارهت  رهش  کی  هقطنم  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
بآ و تکرش  هدودحمرد  بآ  عیزوت  یاه  ¬ هکبش  GIS یاه هشقن  حالصا  کبس و  تالآریش  تاعالطا  تبث  رونام و  دیدزاب و  تامدخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

.نارهت  رهش  کی  هقطنم  بالضاف 
29,584,555,000 یلام :  دروآرب 

 327,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,087,537,000 نیمضت :  غلبم 

14:00 تعاس : 1402/01/26 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

رهش کی  هقطنم  بالضاف  بآ و  تکرش  کالپ 18 - - ورسخ انف  نابایخ  - شیرجت نادیم  - نارهت  ، 1989814993 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
.نارهت

:: 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

ناهفصا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

راکنامیپ ییاسانش  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/31تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ناهیک  :: عبنم خرومعبنم یرادا  تقو  نایاپ  ات  رثکادح   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5718069 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوخ یتاعالطا  کناب  لیمکت  تهج   Cisco SD-Access رب ینتبم  یاه  هکبش  یزاس  هدایپ  یحارط و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یناگرزاب دحاو  ناهفصا  یرادرهش  اواف )  ) تاطابترا تاعالطا و  یروانف  نامزاس  هدیپس  تسب  نب  یادتبا  هناخ  هنیئآ  راولب  ناهفصا  لاسرا   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: isfahan.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

یاه یاه ¬¬ هکبش هکبش   GISGIS یاه   یاه هشقن   هشقن حالصا   حالصا وو   کبس   کبس تالآریش   تالآریش تاعالطا   تاعالطا تبث   تبث وو   رونام   رونام وو   دیدزاب   دیدزاب تامدخ   تامدخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع
رهش رهش کیکی   هقطنم   هقطنم بالضاف   بالضاف وو   بآبآ   تکرش   تکرش هدودحمرد   هدودحمرد بآبآ   عیزوت   عیزوت

11

Cisco SD-AccessCisco SD-Access ربرب   ینتبم   ینتبم یاه   یاه هکبش   هکبش یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ وو   یحارط   یحارط 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 31 ھحفص 5 
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ناتسدرک ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001007017000090 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/07/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5718254 :: هرازه هرازه :: 1401/07/18دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کمایپ  لاسرا  لنپ  رازفا و  مرن  ینابیتشپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسدرک  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

کمایپ لاسرا  لنپ  رازفا و  مرن  ینابیتشپ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   1,587,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب  یم  تعاس 8:30  خیرات 1401/07/20  فلا و ب و ج  تکاپ  ییاشگزاب  نامز  نیمضت :  تاحیضوت 

08:00 تعاس : 1401/09/05 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناتسدرک ناتسا  قرب  عیزوت  تکرش  یرادا  تیاس  نازابناج  راولب  جدننس   ، 6616834463 یتسپ :  دک  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  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

ناتسا جدننس  یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناتسدرک

ناتسدرک ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005547000028 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/07/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5718257 :: هرازه هرازه :: 1401/07/23دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( رهش کینورتکلا  تامدخ  دنمشوه  هناماس   ) دمآرد یزاسرهش و  هچراپکی  دنمشوه و  هناماس  ینابیتشپ  هعسوت و  رارقتسا ، یزاسهدایپ ، دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ  تادنتسم  کرادم و  قبط 

ناتسدرک  ناتسا  جدننس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  کیتامروفنا .  هزوح  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   2,100,000,000 نیمضت :  غلبم 

.دشاب یم  لوبق  لباق  دقن )  هجو   ) یکناب شیف  ای  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  هصقانم  رد  تکرش  نیمضت  نیمضت :  تاحیضوت 
( یذغاک ) یکیزیف دانسا  ج ،)  ) و ب )  ) یاه تکاپ  ییاشگزاب  هسلج  رد  .تسا  شریذپ  دروم  یکینورتکلا  یاضما  یاراد  ج )  ) و (ب ) داهنشیپ یاه  تکاپ  دانسا  افرص 

.تسین " شریذپ  دروم  مرگ ) رهم  یاراد  ) یکینورتکلا یاضما  دقاف  دانسا  و 
12:00 تعاس : 1401/12/29 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

جدننس یزکرم  یرادرهش  عماج  دجسم  یوربور  ینیمخ  ماما  نابایخ  جدننس   ، 6613664861 یتسپ :  دک  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  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

کمایپ کمایپ لاسرا   لاسرا لنپ   لنپ وو   رازفا   رازفا مرن   مرن ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 33

تامدخ تامدخ دنمشوه   دنمشوه هناماس   هناماس  ) ) دمآرد دمآرد وو   یزاسرهش   یزاسرهش هچراپکی   هچراپکی وو   دنمشوه   دنمشوه هناماس   هناماس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   هعسوت   هعسوت رارقتسا ، ، رارقتسا یزاس ، ، یزاس هدایپ   هدایپ دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع
(( رهش رهش کینورتکلا   کینورتکلا

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 31 ھحفص 6 
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یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رازبا5717839 تخاس  یحارط و  یروا  نف  ینف و  شناد  نیودت  هحفص 7)هیهت و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناریا یرافح  یلم  تکرش   *** :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

یروانف تاقیقحت و  مولع ، یلاع  یاروش   :: عبنم :: 1401/07/30عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5717839 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

WIRE LINE CONTINUES GYRO WITH ALL ACCESSORIES FOR رازبا تخاس  یحارط و  یروا  نف  ینف و  شناد  نیودت  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
WELL LOGGING SERVICES

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناریا یرافح  یلم  تکرش   :: سردآ سردآ

06134144290 :: نفلت ::نفلت 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

ناگزمره ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  هچراپکی )  یبایزرا (  اب  نامزمه  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   راشتناهرامش خیرات  زا  سپ  : ناوخارف دانسا  تفایرد  ینامز  تلهم   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
یهگآ مود  تبون 

هشیدنا یایرد   :: عبنم زاعبنم سپ  زور  لقادح 14  : ناوخارف خساپ  لاسرا  ینامز  تلهم   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
ناوخارف دانسا  تفایرد  تلهم  مامتا 

5717901 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا زاگ  تکرش  گنیروتینام  متسیس  ینابیتشپ  تامدخ  روما  دیدجت  یمومع  هصقانم  یبایزرا  اب  نامزمه  یمومع  هصقانم  ناوخارف  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
، ینابیتشپ تامدخ  ماجنا  : هصقانم عوضوم  .1: دیامن راذگاو  لیذ  حرش  هب  طیارش  دجاو  راکنامیپ  هب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  ار  ناگزمره 

ناگزمره  ناتسا  زاگ  یاههاگتسیا  گنیروتینام  متسیس  تاریمعت  یرادهگن و 
یمیوقت زور   365: دادرارق تدم  - 

تامدخ یربهار  زکرم  همانیهاوگ  یاراد  هجدوب و  همانرب و  نامزاس  زا  ندعم  تعنص و  جنپ  هبتر  : هصقانم رد  تکرش  تهج  لوبق  لباق  هبتر  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یعامتجا هافر  راک و  نواعت ، هرادا  زا  ینمیا  تیحالص  همانیهاوگ  هئارا  اتفا و 

اهدادرارق روما  رتفد  ناگزمره -  ناتسا  زاگ  تکرش  رجف -  کرهش  زاگ -  راولب  سابعردنب -   :: سردآ سردآ

07632197236 :: نفلت :: www.setadiran.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

رازبا رازبا تخاس   تخاس وو   یحارط   یحارط یروا   یروا نفنف   وو   ینف   ینف شناد   شناد نیودت   نیودت وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 55

گنیروتینام گنیروتینام متسیس   متسیس ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ روما   روما 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 31 ھحفص 7 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

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

2001097576000013 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5718009 :: هرازه هرازه :: 1401/08/01دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 VIBRATION MONITORING SYSTEM-0040147 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مشش  هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

قیقد  رازبا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
45,190,000,000 یلام :  دروآرب 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 0 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

لایر   2,259,500,000 نیمضت :  غلبم 
زاجم ءاضما  نابحاص  هیلک  کینورتکلا  ءاضما  رهم و  هارمه  هب  مرگ  ءاضما  رهم و  فلا ب ج  تاکاپ  .دشابیم  هدرشف  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  نیمضت :  تاحیضوت 

یبایزرا جیاتن  مالعا  زا  سپ  هلصافالب  هدوب و  یفیک  یبایزرا  تاکاپ  ییاشگزاب  خیرات 1401/08/01 .دیامن  یم  تیافک  مرگ  ءاضما  رهم و  یفیک  یبایزرا  دانسا  ددرگ و 
.دش  دهاوخ  یناسر  عالطا  هناماس  قیرط  زا  هصقانم  لحارم  ریاس  یارب  یفیک 

14:00 تعاس : 1401/10/26 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

دحاو مشش  هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  هیولسع  ناتسرهش  رهشوب  ناتسا   ، 7511893349 یتسپ :  دک  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
تاصقانم نویسیمک 

:: نفلت ::نفلت 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

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

دیدجت مود -  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/31تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1400/012 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم دانساعبنم تفایرد  تلهم  یاضقنا  زا  سپ  هتفه  ود  تدم  فرظ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5718106 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اوه یاه  هدنیالآ  شیالاپ  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
CO,CO2,SO2,NOX,H2S. FLOW RATE,02

لایر  100/000/000/000 دروارب :

لایر  5/000/000/000  : نیمضت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دیرخ هرادا  لوا -  هاگشیالاپ  یبونج -  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسع -  ناتسرهش  رهشوب -   :: سردآ سردآ

07731314332  - 4478 :: نفلت :: www.spgc.ir- www.setadiran.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

VIBRATION MONITORING SYSTEMVIBRATION MONITORING SYSTEM  یایا هلحرم   هلحرم ودود   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 77

اوه اوه یاه   یاه هدنیالآ   هدنیالآ شیالاپ   شیالاپ هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 88

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

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

زا 31 ھحفص 8 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرایتخب لاحم و  راهچ  ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/31تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/14 :: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش  1401/06/27  - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

chb.tci.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5718075 :: هرازه هرازه اتدکدک    1401/07/17  - 1401/07/17 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

گنرهوک ناسراف و  ناتسرهش  لباک  ییاوه و  هکبش  یرادهگن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: 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

ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/31تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/14 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/16هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

chb.tci.ir :: عبنم :: 1401/07/17عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5718076 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ازریمناخ ناگدرل و  ناتسرهش  لباک  ییاوه و  هکبش  یرادهگن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: 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

لباک لباک وو   ییاوه   ییاوه هکبش   هکبش یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 99

لباک لباک وو   ییاوه   ییاوه هکبش   هکبش یرادهگن   یرادهگن 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 31 ھحفص 9 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/173
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/q2rtwanl2szja?user=37505&ntc=5718075
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5718075?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/rhsnr58vzhf9c?user=37505&ntc=5718076
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5718076?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

سراف هقطنم  ناریا -  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/31تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

fars.tci.ir :: عبنم تعاسات 15عبنم  - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5718077 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  گرب  مامضنا  هب  کرب  تشد  یدورو  هب  نورزاک  زاریش  یباعشنا  لصفم  زا  یرون  ربیف  یشک  لباک  یرافح و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 591/000/000  غلبم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

07136112712 :: 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

رازبا5717839 تخاس  یحارط و  یروا  نف  ینف و  شناد  نیودت  هحفص 7)هیهت و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

کبس و5718016 تالآریش  تاعالطا  تبث  رونام و  دیدزاب و  تامدخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم 
هقطنم بالضاف  بآ و  تکرش  هدودحمرد  بآ  عیزوت  یاه  ¬ هکبش  GIS یاه هشقن  حالصا 

رهش کی 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5718069Cisco SD-Access رب ینتبم  یاه  هکبش  یزاس  هدایپ  هحفص 5)یحارط و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرون یرون ربیف   ربیف یشک   یشک لباک   لباک وو   یرافح   یرافح 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 31 ھحفص 10 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/5q4n98y8s8shq?user=37505&ntc=5718077
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5718077?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/tenders/66
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نارهت هقطنم 12  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ناریا  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5718005 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لایر   23/400/000/000 دروارب : یدنره  هلحم  وب  بش  هاگشدرک  حرط  تهج  تاموزلم  یزلف و  یالوکرپ  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لای 11/789/500/000 ر  دروارب : زایندروم  تاعطق  امنهار و  یاهولبات  گنلکالا و  بات و  ناکدوک  یزاب  هعومجم  دیرخ 

یهگا لصا  رد  جردنم  اه :  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هقطنم 12 یرادرهش   :: سردآ سردآ
اهدادرارق هرادا  مود  هقبط  ناگ  داز  میظع  شبن  ادهش -  نادیم 

841617-84161202 :: نفلت :: business,lathran.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

دزی ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/31تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/04 :: یهگآ یهگآ هرامش   خروم 1401/6/29هرامش تعاس 9  زا  دانسا  تفایرد   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تعاس 19 یلا 

هعسوت رصع   :: عبنم تعاس 19عبنم  - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5718032 :: هرازه هرازه تعاس 8دکدک    - 1401/07/18 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسا  هثداح  رپ  طاقن  و  زیرهم ) داباهب ، قفاب ، متاخ ، هوکربا ،  ) یاه ناتسرهش  یقفا  مئالع  یارجا  اههار و  درس  یشک  طخ  - 
ناتسا هثداح  رپ  طاقن  و  تفت ) دزی ، قنارخ ، رذکشا ، دبیم ، ناکدرا ، یاه  ناتسرهش  یقفا  مئالع  یارجا  اههار و  درس  یشک  طخ  - 

نیرز دابآ  یجاح  روحم  تلافسآ  شکور  یرادهگن و  یزاسهب ، - 
یهگآ لصا  رد  جردنم  لماک  نتم  - .. 

دراوم یارب  .تسا و  یمازلا  اههار  میرح  ینمیا و  لک  هرادا  هیدات  هئارا  دراوم 1 و 2  یارب  :و  هصقانم رد  تکرش  تهج  زاین  دروم  تیحالص  یهاوگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
طیحم ینمیا و  تشادهب ، تیریدم  متسیس   ) HSE یهاوگ یزیر و  همانرب  تیریدم و  نامزاس  زا  هاگدورف  دناب  هار و  هتشر  رد  تیحالص  یهاوگ  هئارا   7 ات  3

.تسا یمازلا  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت ، ترازو  زا  تسیز )

لک هرادا  تاسلج  نلاس  ییاشگزاب   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: setadiran.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

امنهار امنهار یاهولبات   یاهولبات وو   گنلکالا   گنلکالا وو   بات   بات ناکدوک   ناکدوک یزاب   یزاب هعومجم   هعومجم دیرخ   دیرخ -- هاگشدرگ هاگشدرگ حرط   حرط تهج   تهج تاموزلم   تاموزلم وو   یزلف   یزلف یالوکرپ   یالوکرپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1212

روحم روحم تلافسآ   تلافسآ شکور   شکور وو   یرادهگن   یرادهگن یزاسهب ، ، یزاسهب یقفا - - یقفا مئالع   مئالع یارجا   یارجا وو   اههار   اههار درس   درس یشک   یشک طخطخ   یراذگاو   یراذگاو 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 31 ھحفص 11 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/22c9vdush8qne?user=37505&ntc=5718005
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5718005?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/d4c9d8tu8hqc2?user=37505&ntc=5718032
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5718032?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

یبونج ناسارخ  قرب  یورین  عیزوت   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/31تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

401/ ضراوع تیاغل 242/  401/ ضراوع /236 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/06هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زورما دادیور   :: عبنم تعاس 12:00عبنم  - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5718050 :: هرازه هرازه حبصدکدک   تعاس 8   - 1401/07/17 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دنمشوه  روتنک  هارمه  هب  فیعض  راشف  ولبات  عاونا  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ورین  ترازو  هشقن  اب  شوگ  راهچ  ینامیس  ریت  عاونا  دیرخ 

ورین  ترازو  هشقن  اب  درگ  ینامیس  ریت  عاونا  دیرخ 
 led ینابایخ غارچ  عاونا  دیرخ 

هرمن 120 رادشکور  موینیمولآ  میس  دیرخ 
موینیمولآ  لباک  عاونا  دیرخ 

هزیناولاگ قاری  عاونا  دیرخ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یوضر  ناسارخ  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: سردآ سردآ
تاسلج نلاس  یبونج  ناسارخ  قرب -  یورین  عیزوت  تکرش  یرادا -  تیاس  دنجریب -  یبونج -  ناسارخ  تاکاپ : حاتتفا  لحم 

056-32400570 :: نفلت :: www.setadiran.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

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نامرک ناتسا  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/31تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

100/01/799281 :: یهگآ یهگآ هرامش   :هرامش ات تلهم   1401/06/30 زا : تلهم   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

kerman.tci.ir :: عبنم تیاغلعبنم  1401/07/06  - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5718158 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیبرود یزادنا  هار  بصن و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

31228225 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: 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  55   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

درگ درگ ینامیس   ینامیس ریت   ریت عاونا   عاونا ترازو -  -  ترازو هشقن   هشقن اباب   شوگ   شوگ راهچ   راهچ ینامیس   ینامیس ریت   ریت عاونا   عاونا -- دنمشوه دنمشوه روتنک   روتنک هارمه   هارمه هبهب   فیعض   فیعض راشف   راشف ولبات   ولبات عاونا   عاونا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
موینیمولآ موینیمولآ لباک   لباک عاونا   عاونا  -  - ledled  ینابایخ ینابایخ غارچ   غارچ عاونا   عاونا -- ترازو ترازو هشقن   هشقن اباب  

1414

نیبرود نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 1515

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

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

زا 31 ھحفص 12 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/zvr5uetb8jzw4?user=37505&ntc=5718050
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5718050?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/tenders/150
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/zrj5vusu5lqpf?user=37505&ntc=5718158
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5718158?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/inquiries/172
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


روشک ینوناق  یکشزپ  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5717897 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هناماس رد  تسویپ  تاصحشمو  حرش  هب  اه  تیلباق  یصاصتخا و  ینف و  طیارش  اب  ویشرآ  رازفامرن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشم  یضرف و  دک  ناریا 

1101003009000114 زاین :  هرامش 
روشک ینوناق  یکشزپ  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/07/06 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیدرگ دهاوخ  فذح  روتکاف  شیپ  نودب  هدش  هئارا  یاه  تمیق  تسا و  یرورض  هناماس  رد  یراذگراب  ناگدننک و  تکرش  طسوت  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
55608063 یعاجش :  سدنهم  مناخ 

1114791157 یتسپ :  دک  ینوناق ،  یکشزپ  نامزاس  قاثیم - هچوک  تشهب - خ  رهش - کراپ  یبونج  علض  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55604141-021  ، 55609071-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55169681-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو یضرف   یضرف دکدک   ناریا   ناریا هناماس   هناماس ردرد   تسویپ   تسویپ تاصحشمو   تاصحشمو حرش   حرش هبهب   اهاه   تیلباق   تیلباق وو   یصاصتخا   یصاصتخا وو   ینف   ینف طیارش   طیارش اباب   ویشرآ   ویشرآ رازفامرن   رازفامرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
تسا تسا هباشم   هباشم

1616

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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نارگراثیا روما  دیهش و  داینب   :: 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   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5717935 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قبط  تسارح  زکرم  تیاس  دیلوت  یحارط و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005345000056 زاین :  هرامش 

نارگراثیا روما  دیهش و  داینب  هدننک :  رازگرب 
بو یاههاگرد ) ) یاهلاتروپ طوبرم ،  یاهتیلاعف  اههداد و  ینابزیم  شزادرپ و  سیورس :  مان 

هام 5 دادعت : 
1401/07/06 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ قبط  تسارح  زکرم  تیاس  دیلوت  یحارط و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک لک ،  هرادا  هقبط 4  نارگاثیا  روما  دیهش و  داینب  یمیقم  دیهش  نامتخاس  ظفاح  نابایخ  شبن  یناقلاط  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1598619733 یتسپ : 

42581423-021  ، 42581216-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42581250-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارگراثیا روما  دیهش و  داینب   :: 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   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5718190 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  تاصخشم  امیس ؛ )  ) تاعالطا تیریدم  هچراپکی  هناماس  دیلوت  یحارط و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005345000057 زاین :  هرامش 

نارگراثیا روما  دیهش و  داینب  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

هام 6 دادعت : 
1401/07/06 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک لک ،  هرادا  هقبط 4  نارگاثیا  روما  دیهش و  داینب  یمیقم  دیهش  نامتخاس  ظفاح  نابایخ  شبن  یناقلاط  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1598619733 یتسپ : 

42581423-021  ، 42581216-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42581250-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسارح تسارح زکرم   زکرم تیاس   تیاس دیلوت   دیلوت وو   یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 1717

(( امیس امیس  ) ) تاعالطا تاعالطا تیریدم   تیریدم هچراپکی   هچراپکی هناماس   هناماس دیلوت   دیلوت وو   یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 1818

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

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   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5718200 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراذگ تمیق  یتساوخرد  تامدخ  قبط  دشابیم و  تسویپ  هب   ) هاگنامرد تیریدم  شریذپ و  عماج  هناماس  لماک  تاصخشم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( ددرگ

1101090345000109 زاین :  هرامش 
یتشهب دیهش  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم   DVD 1 ییاوقم شکور  اب  یکیتسالپ  هبعج  بو  تحت  شریذپ  شجنس و  متسیس  ریز  یهاگشناد  نویساموتا  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
دیراورم زاس  هناماس  یا  هنایار  یسدنهم 

هتسب 1 دادعت : 
1401/07/02 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یگنهامه تهج  یضیف  سدنهم   09354558769 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  هاگشناد ،  داتس  - یناقلاط ناتسرامیب  بنج  - یبارعا دیهش  -خ  وجشناد راولب  - کجنلو - نارمچدیهش هارگرزب  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1983963113

22439802-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2352320-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بوبو تحت   تحت شریذپ   شریذپ وو   شجنس   شجنس متسیس   متسیس ریز   ریز یهاگشناد   یهاگشناد نویساموتا   نویساموتا رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 1919

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 " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

لیبدرا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5718201 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشمو  طیارش  قبط  ناتخرد  یکینورتکلا  همانسانش  هناماس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005315000158 زاین :  هرامش 

لیبدرا یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/07/06 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هکرب  - ود ره  ای  روشک  یا  هنایار  یفنص  ماظن  رد  تیوضع  ای  روشک  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  زا  یدنب  هبتر  مالعتسا  رد  تکرش  تهج  تیحالص  عون   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم دادرارق  تروصب  ارجا   - ددرگ یراذگراب  تیحالصو  تمیق  داهنشیپ 

5613643344 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  یرادرهش  شزرو -  نادیم  هب  هدیسرن  ریت -  یس  نابایخ  لیبدرا -  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33234648-045  ، 33234264-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33230285-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یکینورتکلا یکینورتکلا همانسانش   همانسانش هناماس   هناماس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2020

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  مراهچ  هاگشیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/07/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/07/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5717950 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Galaxy GX2 Automated Test system kits تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  یتساوخرد  یالاک  یهدهاشم  تهج  دشابیم ) هباشم  دکناریا  )

1101096783000184 زاین :  هرامش 
مراهچ هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

ساگرپ تعنص  ساملا  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   MSA یتراجت مان   ALTAIR 5X لدم زاگ  روتکتد  الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاضما رهم و  همان ، هرامش  گربرس ، اب  هناگادج و  تروص  هب   ) .دشابیم یمازلا  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  ندرک  تسویپ  خساپ ، دیئات  یسررب و  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ  لاطبا  یلاسرا  خساپ  تروصنیا  ریغ  رد  تکرش ،)

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

31316113-077  ، 31316300-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3732551-077 :: 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

لیاف لیاف هبهب   یتساوخرد   یتساوخرد یالاک   یالاک یهدهاشم   یهدهاشم تهج   تهج دشابیم ) ) دشابیم هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا  ) ) Galaxy GX2  Automated Test system k itsGalaxy GX2  Automated Test system k its ناونع : : ناونع
.ددرگ .ددرگ هعجارم   هعجارم تسویپ   تسویپ
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نادمه هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5717987 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ... و ییولبات -  تاودا  زویف و  زیرپ -  دیلک و  تکاد -  غارچ -  لباک -  میس و  یتوص -  متسیس  قیرح -  مالعا  متسیس  لماش - : یقرب  مزاول  تاعطق و  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ یاهتسیل  قبط  یقرب  مزاول  تاعطق و  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا 

1201001585000007 زاین :  هرامش 
نادمه ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

تسویپ یاهتسیل  قبط  یقرب  مزاول  تاعطق و  هیهت  - 
یئانشور تازیهجت  پمال و  الاک :  هورگ 

تسیل  2 دادعت : 
1401/07/05 زاین :  خیرات 

نادمه نادمه ،  لیوحت :  لحم 

تسویپ یاهتسیل  قبط  یقرب  مزاول  تاعطق و  هیهت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6516673351 یتسپ :  دک  نادمه ،  ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  دیشر  هجاوخ  راولب  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32526921-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32525375-081 :: 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

وو زویف   زویف زیرپ -  -  زیرپ وو   دیلک   دیلک تکاد -  -  تکاد غارچ -  -  غارچ لباک -  -  لباک وو   میس   میس یتوص -  -  یتوص متسیس   متسیس قیرح -  -  قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس لماش : : لماش یقرب   یقرب مزاول   مزاول وو   تاعطق   تاعطق هیهت   هیهت ناونع : : ناونع
 ...  ... وو ییولبات -  -  ییولبات تاودا   تاودا
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نارهت یعامتجا  نیمات  نامزاس  مشش  هبعش   :: 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   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5718213 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عمتجم گنیکراپ  هقبط  یعامتجا و 2  نیمات  هبعش 6  یرادا  نامتخاس  قبط  تهج 3  قیرح  ءافطا  متسیس  یزادنا  هار  ارجا و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ یاه  لیاف  قبط  تثعب  ینامرد  یرادا 

1101090344000022 زاین :  هرامش 
نارهت شش  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

1401/07/17 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دنیامن تکراشم  مالعتسا  رد  یتسویپ  یاه  لیاف  رد  جردنم  طیارش  قبط  دنشاب  یم  فظوم  ناراکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  هژورپ  یارجا  لحم  زا  روضح  دیدزاب 

1381935411 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  هبعش 6  ناتوب  یرتم  شبن 8  یرذآ   هار  هس  یریشمش  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66699827-021  ، 66698282-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66638509-021 :: 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  66   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   ارجا   ارجا ناونع : : ناونع 2323
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هاشنامرک ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5717976 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لوژام - یگدام - رسلاپ تکوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001339000192 زاین :  هرامش 
هاشنامرک ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هکبش اروها  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   CAT 6 لدم نوتسیک  هکبش  تکوس  الاک :  مان 
ددع 70 دادعت : 

1401/07/06 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6715615468 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  راولب  یادتبا  یدازآ - نادیم  هاشنامرک - هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38241030-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38241050-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  ینوناق  یکشزپ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5718191 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لوژام لوژام -- یگدام یگدام -- رسلاپ رسلاپ تکوس   تکوس ناونع : : ناونع 2424

هنایار هنایار هیذغت   هیذغت عبنم   عبنم هنایار - - هنایار سوم   سوم وو   دروبیک   دروبیک تستس   لماک -  -  لماک هنایار   هنایار سیک   سیک هکبش -  -  هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس کسید -  -  کسید دراه   دراه ناونع : : ناونع 2525
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وکست سوام  دروبیکو  GP500A-ECO رواپ - اویه نیرگ  سیکو   3750G-12S-S چیئوس -Green WDS240G2G.A دراه تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003780000060 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  ینوناق  یکشزپ  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ماقرا راگزاس  هدننک  هضرع  عجرم  لاتیجید  نرتسو  یتراجت  مان   WD RETAIL PASSPORT BLACK لدم  GB 250 تیفرظ کسید  دراه  الاک :  مان 

هاگتسد 15 دادعت : 
1401/07/02 زاین :  خیرات 

طابترا زادنا  مشچ  هدننک  هضرع  عجرم   Cisco یتراجت مان   WS-C3750G-12S-S لدم  Catalyst 3750 تروپ هکبش 12  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/02 زاین :  خیرات 
سابعروپ زانحرف  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  نیرگ  یتراجت  مان   465x195x405 mm زیاس یکشم  گنر  اویه  لدم  لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/07/02 زاین :  خیرات 

راثآ ضیف  یقالخا  دماح  هدننک  هضرع  عجرم   TESCO یتراجت مان   wire لدم هنایار  سوم  دروبیک و  تس  الاک :  مان 
تس 15 دادعت : 

1401/07/02 زاین :  خیرات 
هدنزاس عجرم  زبس  هرایس  تعنص  سیدرپ  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN یتراجت مان   GP500A-ECO Rev3.1 لدم  W 500 ناوت هنایار  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 

زبس هرایس  تعنص  سیدرپ 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/07/02 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09141402201 یعراز یگنهامه  لحم - رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5716915517 یتسپ :  دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ینوناق  یکشزپ  لک  هرادا  ناوضر  غاب  شبن  ورس  هداج  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33447187-044  ، 32752022-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32752022-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

یژولونکتویب هدکشهوژپ   :: 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 18 -  ات   - 1401/07/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/07/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5718199 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاقا اب  یگنهامه  تهج  تخاس  لاح  رد  یطابترا  یلحم و  هکبش  ویتکا  ویسپ و  تخاس  ریز  متسیس  هعسوت  حالصا و  نیمات ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ینامیلس سدنهم 

1101092344000088 زاین :  هرامش 
یژولونکتویب هدکشهوژپ  هدننک :  رازگرب 

یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
11 دادعت : 

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

ینامیلس سدنهم  یاقا  اب  یگنهامه  تهج  تخاس  لاح  رد  یطابترا  یلحم و  هکبش  ویتکا  ویسپ و  تخاس  ریز  متسیس  هعسوت  حالصا و  نیمات ،  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هظحالم  تسویپ  یاهلیاف  امتح  دوش  هتفرگ  سامت 

3135933151 یتسپ :  دک  یزولونکتویب ،  هاگشهوژپ  یتاقیقحت  تاسسوم  هعومجم  هدیمهف  دیهش  نادیم  جرک  زربلا  ناتسا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32709652-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32701067-026 :: 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

تسارح5717935 زکرم  تیاس  دیلوت  هحفص 12)یحارط و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

غارچ5717987 لباک -  میس و  یتوص -  متسیس  قیرح -  مالعا  متسیس  لماش : یقرب  مزاول  تاعطق و  هیهت 
 ... و ییولبات -  تاودا  زویف و  زیرپ -  دیلک و  تکاد -  - 

هحفص 16) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

5718190( امیس  ) تاعالطا تیریدم  هچراپکی  هناماس  دیلوت  هحفص 12)یحارط و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

یطابترا یطابترا وو   یلحم   یلحم هکبش   هکبش ویتکا   ویتکا وو   ویسپ   ویسپ تخاس   تخاس ریز   ریز متسیس   متسیس هعسوت   هعسوت وو   حالصا   حالصا نیمات ، ، نیمات ناونع : : ناونع 2626

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

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

زا 31 ھحفص 22 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نالیگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: 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 11 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5718122 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینمیا رتفد  زا  ربتعم  تیحالص  همانیهاوگ  نتشاد  (. 4 دیدجت ) نالیگ ناتسا  ینایرش  یاه  هار  نژورتسکا  یشک  طخ  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا یمازلا  نامزاس  میرحو 

1101001162000153 زاین :  هرامش 
نالیگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4163863547 یتسپ :  دک  نیزنب ،  پمپ  یوربور  - راسلگ تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3211064-013  ، 33110154-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33110164-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینمیا ینمیا رتفد   رتفد زازا   ربتعم   ربتعم تیحالص   تیحالص همانیهاوگ   همانیهاوگ نتشاد   نتشاد (. (. 44 دیدجت دیدجت )) نالیگ نالیگ ناتسا   ناتسا ینایرش   ینایرش یاه   یاه هار   هار نژورتسکا   نژورتسکا یشک   یشک طخطخ   تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع
تسا تسا یمازلا   یمازلا نامزاس   نامزاس میرحو   میرحو

2727

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

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

زا 31 ھحفص 23 

https://www.hezarehinfo.net/inquiries/66
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نامرک ناتسا  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/31تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

100/01/675187 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/07/06هرامش  : ات تلهم   1401/06/30  : زا تلهم   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

kerman.tci.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5717996 :: هرازه هرازه تیاغل 1401/07/06دکدک    1401/07/06  - 1401/07/06 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

نیبرود یزادنا  هار  بصن و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

31228225  : نفلت تاکرادت  ینابیتشپ و  هرادا   :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: 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

یژولونکتویب هدکشهوژپ   :: 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 10 -  ات   - 1401/07/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5718010 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سامت ینامیلس  یاقآ  رتشیب  تاعالطا  یگنهامه و  تهج   opf-phc 1610 fiber optic voice converter هاگتسد دیرخ 3  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیریگب 09121642769

1101092344000087 زاین :  هرامش 
یژولونکتویب هدکشهوژپ  هدننک :  رازگرب 

زورما یروآ  نف  هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم  هسنارف  هدنزاس  روشک   3M هدنزاس عجرم   VOL-PPCB-F24K لدم  Voice Panel لانیمرت الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

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

دیریگب سامت  ینامیلس  یاقآ  رتشیب  تاعالطا  یگنهامه و  تهج   opf-phc 1610 fiber optic voice converter هاگتسد دیرخ 3   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش یراذگراب  روتکاف  شیپ  دوش و  هظحالم  تسویپ  لیاف  امتح   09121642769

3135933151 یتسپ :  دک  یزولونکتویب ،  هاگشهوژپ  یتاقیقحت  تاسسوم  هعومجم  هدیمهف  دیهش  نادیم  جرک  زربلا  ناتسا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32709652-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32701067-026 :: 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

نیبرود نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 2828

opf-phc 16 10  fiber optic  voice converteropf-phc 16 10  fiber optic  voice converter  هاگتسد هاگتسد دیرخ  33   دیرخ 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 31 ھحفص 24 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " 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 " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " 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 " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  "  " 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 " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   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

رازبا5717839 تخاس  یحارط و  یروا  نف  ینف و  شناد  نیودت  هحفص 7)هیهت و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

5718069Cisco SD-Access رب ینتبم  یاه  هکبش  یزاس  هدایپ  هحفص 5)یحارط و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( 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

غارچ5717987 لباک -  میس و  یتوص -  متسیس  قیرح -  مالعا  متسیس  لماش : یقرب  مزاول  تاعطق و  هیهت 
 ... و ییولبات -  تاودا  زویف و  زیرپ -  دیلک و  تکاد -  - 

هحفص 16) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

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

زا 31 ھحفص 25 
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(( 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 تظافح   تظافح  "  " 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 " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دیهش ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یتشهب

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/31تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خروم 1401/07/30  هبنش  راهچ  زور  زا   - 1401/07/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم هبنشجنپ  زور 

afa.sbmu.ac.ir :: عبنم خرومعبنم هبنشود  زور  تعاس 16  ات  رثکادح   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5718047 :: هرازه هرازه خرومدکدک   هبنش  هس  زور  تعاس 14:00  سار   - 1401/07/19 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

تاعاس رد  ددرت  روظنم  هب  هاگشناد  یزکرم  داتس  تهج  ایشرپ )  دون ،  ردنت  سراپ ،  وژپ  دنمس ،  رادحرط (  یراوس  یوردوخ  هاگتسد  یریگراک 33  هب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رهش  جراخ  ای  لخاد و  رد  یرادا  ریغ  یرادا و 

دادرارق دقع  نامز  زا  یسمش  لاسکی  : راک ماجنا  تدم 

پاچ هنیزه.دشاب  هدیسر  اهتکرش  تبث  هرادا  دات  هب  دشاب و  هدش  رکذ  یراوس  یوردوخ  یریگ  راک  هب  عوضوم  اهنآ  همانساسا  رد  هک  ییاهتکرش  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 2.400.000.000  غلبم  .دشاب  یم  هصقانم  هدنرب  هدهعرب  یهگآ 

هرامش نامتخاس  یناقلاط ، ناتسرامیب  بنج  یبارعا ، دیهش  نابایخ  نمی ، نابایخ  کجنلو ، رد  عقاو  هاگشناد  تسارح  تیریدم  هنامرحم  هناخریبد  لیوحت :  :: سردآ سردآ
مشش  هقبط  داتس ،  1

ینابیتشپ روما  تیریدم  رتفد  شیاشگ :

23872222 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت  :: 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

5718047 ( ایشرپ دون ،  ردنت  سراپ ،  وژپ  دنمس ،  رادحرط (  یراوس  یوردوخ  هاگتسد  یریگراک 33  هحفص 12)هب  ددرت  ( ددرت

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " 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

غارچ5717987 لباک -  میس و  یتوص -  متسیس  قیرح -  مالعا  متسیس  لماش : یقرب  مزاول  تاعطق و  هیهت 
 ... و ییولبات -  تاودا  زویف و  زیرپ -  دیلک و  تکاد -  - 

هحفص 16) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5718213 ءافطا  متسیس  یزادنا  هار  هحفص 16)ارجا و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

 ( ( ایشرپ ایشرپ دون ،  ،  دون ردنت   ردنت سراپ ،  ،  سراپ وژپ   وژپ دنمس ،  ،  دنمس رادحرط (  (  رادحرط یراوس   یراوس یوردوخ   یوردوخ هاگتسد   هاگتسد یریگراک  3333   یریگراک هبهب   ناونع : : ناونع 3030

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

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

زا 31 ھحفص 26 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/h2sbtcggw3hlv?user=37505&ntc=5718047
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5718047?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( 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 " ) " ) رآ رآ یو   یو ید   ید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  "  " 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 " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  " " 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

تهج5717950 دشابیم ) هباشم  دکناریا   ) Galaxy GX2 Automated Test system kits
.ددرگ هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  یتساوخرد  یالاک  یهدهاشم 

هحفص 16) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " 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

نیبرود5717996 یزادنا  هار  هحفص 24)بصن و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نیبرود5718158 یزادنا  هار  هحفص 12)بصن و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

لیبدرا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5718157 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم ههام  هیوست 2  لحم  رد  لیوحت  - یتسویپ تاصخشم  قبط  رورس  هاگتسد  دیرخ 2  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005315000159 زاین :  هرامش 

لیبدرا یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نادیع نیمسای  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SAMAND یتراجت مان   TS-459MP لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/07/07 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یراذگراب  روتکاف   - دشابیم یتسویپ  تاصخشم  قبط  سانجا  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5613643344 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  یرادرهش  شزرو -  نادیم  هب  هدیسرن  ریت -  یس  نابایخ  لیبدرا -  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33234648-045  ، 33234264-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33230285-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: 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

دشابیم5718157 ههام  هیوست 2  لحم  رد  لیوحت  - یتسویپ تاصخشم  قبط  رورس  هاگتسد  هحفص 27)دیرخ 2  رورس  ( رورس

دشابیم دشابیم ههام   ههام   22 هیوست   هیوست لحم   لحم ردرد   لیوحت   لیوحت -- یتسویپ یتسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد   22 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3131

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

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

زا 31 ھحفص 27 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/pzjxhgvwxugg3?user=37505&ntc=5718157
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5718157?code=37505
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یراجاغآ 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 10 -  ات   - 1401/07/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5718040 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسیا یاه  فیدر  نونگیپوئن  یاهروسرپمک   RTD همیس هس  ییامدروسنس  تخاس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093228001272 زاین :  هرامش 

یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تازیهجت تالآ و  نیشام  هدش ، هتخاس  یزلف  تالوصحم  ریمعت  سیورس :  مان 

ددع 70 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ماچنا  H2S زاگ یگدروخرباربرد  تمواقمدیئات  تهج  لایرتم  زیلان  آودوش  ماجنا  یضاقتم  سانشراک  یگنهامه  اب  تخاس  لحارم  یمامت  : تامازلا  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یدربراک  تستو  یهاگراک  یاه  یسررب  هب  طونم  ییاهندیئاتودوش 

 : یتسپ دک  نامتخاس 360 ،  یراجاغآ -  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  یتعنص -  ریغ  هطوحم  هیدیما -  هیدیما ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6373193935

52620039-061  ، 52627742-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52623430-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: 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

هاگتسیا5718040 یاه  فیدر  نونگیپوئن  یاهروسرپمک   RTD همیس هس  ییامدروسنس  هحفص 28)تخاس  روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " 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

عبنم5718191 هنایار - سوم  دروبیک و  تس  لماک -  هنایار  سیک  هکبش -  اتید  چیئوس  کسید -  دراه 
هنایار هیذغت 

هحفص 19) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

هاگتسیا هاگتسیا یاه   یاه فیدر   فیدر نونگیپوئن   نونگیپوئن یاهروسرپمک   یاهروسرپمک   RTDRTD  همیس همیس هسهس   ییامدروسنس   ییامدروسنس تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 3232

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

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

زا 31 ھحفص 28 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/tmtrlvmt3z73z?user=37505&ntc=5718040
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mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5717894 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Universal Pulling Tools تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631002947 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   ELMAR هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   ELMAR S.S.R یتراجت مان   WLA1-502 لدم یکیناکم  راشف  چوس  الاک :  مان 

انایرات ماب  ناغمرا 
ددع 42 دادعت : 

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

هب رادیرخ  طسوت  دات  تست و  یسرزاب و  الاک و  تفایرد  زا  سپ  یلایر و  تخادرپ  هوحن  .درادن  تخادرپ  شیپ  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  تفن  یلم  تکرش  دنلب  تسیل  هناماس EP و  رد  هدنشورف  تیوضع  .ددرگ  یم  زیراو  هدنشورف  باسح 

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

23942661-021  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: 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

یکیناکم5717894 راشف  هحفص 29)چوس  چوس  ( چوس

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) توص توص  " " 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

غارچ5717987 لباک -  میس و  یتوص -  متسیس  قیرح -  مالعا  متسیس  لماش : یقرب  مزاول  تاعطق و  هیهت 
 ... و ییولبات -  تاودا  زویف و  زیرپ -  دیلک و  تکاد -  - 

هحفص 16) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

یکیناکم یکیناکم راشف   راشف چوس   چوس ناونع : : ناونع 3333

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 " ) " ) هتسبرادم هتسبرادم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نیوزق هقطنم  - ناریا یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش   :: 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 11 -  ات   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5718209 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیمونوگرا روتینام  هیاپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092187000050 زاین :  هرامش 

نیوزق هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
لزغ تراجت  صیخرت  هدننک  هضرع  عجرم   X-32 لدم روتینام  یزلف  هیاپ  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/07/14 زاین :  خیرات 

یتیگ ماگشیپ  ناینرپ  هدننک  هضرع  عجرم   MICROSOFT یتراجت مان  لدم 1388  هنایار  روتینام  یکیتسالپ  هیاپ  الاک :  مان 
ددع 55 دادعت : 

1401/07/14 زاین :  خیرات 
نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3416668379 یتسپ :  دک  نیوزق ،  هقطنم  ناریا  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  نارهت  میدق  هداج  رتمولیک 3 نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33578155-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33550878-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: 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

گنیروتینام5717901 متسیس  ینابیتشپ  تامدخ  هحفص 7)روما  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

کیمونوگرا5718209 روتینام  هحفص 30)هیاپ  روتینام  ( روتینام

کیمونوگرا کیمونوگرا روتینام   روتینام هیاپ   هیاپ ناونع : : ناونع 3434
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " 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 دادعت  55   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

تسویپ5717897 تاصحشمو  حرش  هب  اه  تیلباق  یصاصتخا و  ینف و  طیارش  اب  ویشرآ  رازفامرن  دیرخ 
تسا هباشم  یضرف و  دک  ناریا  هناماس  رد 

هحفص 12) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

بو5718200 تحت  شریذپ  شجنس و  متسیس  ریز  یهاگشناد  نویساموتا  رازفا  مرن  هحفص 12)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یکینورتکلا5718201 همانسانش  هناماس  هحفص 12)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

کمایپ5718254 لاسرا  لنپ  رازفا و  مرن  هحفص 5)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یزاسرهش و5718257 هچراپکی  دنمشوه و  هناماس  ینابیتشپ  هعسوت و  رارقتسا ، یزاس ، هدایپ  دیرخ ،
( رهش کینورتکلا  تامدخ  دنمشوه  هناماس   ) دمآرد

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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