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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

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

( یهگآ دادعت 3  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 7

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه هصقانم  • 8

( یهگآ دادعت 1  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 8

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

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 8

( یهگآ دادعت 3  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 9

( یهگآ دادعت 2  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 12

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

( یهگآ دادعت 13  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 12

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

140 1140 1 رذآ   رذآ هبنشجنپ  2424   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
(( 1212))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((3737))

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

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

زا 41 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  • 21

( یهگآ دادعت 5  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 22

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

( 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  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 26

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

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

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

( 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 1  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 26

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

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

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

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

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

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

( 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 4  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 18

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

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

زا 41 ھحفص 2 
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( یهگآ دادعت 0  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( 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 5  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 28

( 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 2  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 28

( 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 2  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 29

( یهگآ دادعت 1  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 32

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

( یهگآ دادعت 4  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 32

( یهگآ دادعت 3  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 35

( یهگآ دادعت 1  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 36

( یهگآ دادعت 4  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 36

( یهگآ دادعت 1  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 41

( 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 3  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 41

( یهگآ دادعت 0  " ) یقرب هرکرک   " 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 41 ھحفص 3 
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( 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  • --

( یهگآ دادعت 1  " ) کیفارت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 41

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

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

زا 41 ھحفص 4 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ks.tci.ir :: عبنم :: 1401/10/07عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6048604 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

IFARS و IPM رازفا مرن   site audit، Update ماجنا تیعضو ، حالصاو   PM هناریگشیپ یرادهگن  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: 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

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

کیبآ نامیس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/26هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

abyekcement.com :: عبنم تعاس 15عبنم یرادا  تقو  نایاپ   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6048261 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیدج نکش  گنس  لرتنک  متسیس  رکاتسا و  هاگتسد  نیبام  یلرتنک  یاهلانگیس  لاقتنا  تهج   wire less متسیس بصن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

دوب دهاوخ  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  هصقانم  یهگآ  پاچ  هب  طوبرم  یاه  هنیزه  لایر -  غلبم 1.000.000.000  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

کیبآ نامیس  تکرش  تسارح  هناخریبد  دحاو  نیوزق -  نارهت -  نابوتا  رتمولیک 80  : سردآ  :: سردآ سردآ
اهدادرارق روما  دحاو  دانسا  تفایرد 

:: 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

IFARSIFARS وو     IPMIPM  رازفا رازفا مرن   مرن   s ite  audit، Updates ite audit، Update ماجنا   ماجنا تیعضو ، ، تیعضو حالصاو   حالصاو   PMPM  هناریگشیپ هناریگشیپ یرادهگن   یرادهگن ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 11

دیدج دیدج نکش   نکش گنس   گنس لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس وو   رکاتسا   رکاتسا هاگتسد   هاگتسد نیبام   نیبام یلرتنک   یلرتنک یاهلانگیس   یاهلانگیس لاقتنا   لاقتنا تهج   تهج   wire lesswire less متسیس   متسیس بصن   بصن 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 41 ھحفص 5 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

لامش یرافح  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

401270007/186 :: یهگآ یهگآ هرامش   یهگاهرامش جرد  زا  سپ  هتفه  کی  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6048318 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراخلگ  هژورپ  یاه  هاچ  لناپ  لرتنک  دهلو  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هصقانم دانسا  هارمه  هب  ینف  تاداهنشیپ  تسا  دنمشهاوخ  یا  هلحرم  ود  تاصقانم  دنیآرف  یارجا  ترورض  هب  هجوت  اب  خروم 1401/09/07  ناوخارف  یهگآ  وریپ  ***
تکاپ کی  رد  هدش  دای  تاکاپ  هیلک  ندادرارق  هناگادج و  تکاپ  ود  رد  همانتنامض  یلام و  تاداهنشیپ  تکاپ و  کی  رد  تسا  لوبق  دروم  هدش و  هدناوخ  جرد  اب  ) 

دیئامرف لاسرا  کالپ 2127  زورفا -  لد  هچوک  شبن  - یتشهب دیهش  زا  رتالاب  رصعیلو  نابایخ  نارهت  سردآ  هب  خروم 1401/09/28  هبنشود  زور  ات  رثکادح  دحاو 
WELL HEAD هاگتسد دیرخ 13  ناونع  تحت   401270007  - 186 هرامش " تساوخرد  هصقانم  ناونع  لیمیا  عوضوم  ای  تکاپ و  یور  تسا  دنمشهاوخ 

ددرگ جرد  یراخلگ  هژورپ  یاه  هاچ  تهج   CONTROL PANEL

لایر  359/363/160 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دحاو 303 موس  هقبط  کالپ 2127  زورفا -  لد  هچوک  شبن  یتشهب -  دیهش  زا  رتالاب  رصعیلو  - نابایخ  نارهت -   :: سردآ سردآ

02148613434 :: نفلت :: www.ndco.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

بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرمود  یفیک  یبایزرا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

0131320080640001DT2 :: یهگآ یهگآ هرامش   مودهرامش تبون  ناوخارف  یهگا  جرد  خیرات  زا  زور  تدم 14  فرظ   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا شقن   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6048536 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 WELL HEAD CONTROL PANEL 10.000 PSI یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
RECOMMENDED TWO YEARS SPARE PARTS FOR 10.000 PSI 25% OF TOTAL COMPONENT PARTS

لایر نبمضت 3.535.240.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

06134123911 02141934 :: 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

WELL HEAD CONTROL PANELWELL HEAD CONTROL PANEL دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 33

WELL HEAD CONTROL PANEL 10 .000  PSIWELL HEAD CONTROL PANEL 10 .000  PSI ناونع : : ناونع 44
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

ناوخارف  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

78-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shana.ir :: عبنم مودعبنم تبون  راشتنا  زا  سپ  زور  ات 10  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6048480 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

APN مدوم دیرخ RTU و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  نیمضت 14.000.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
روشک یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  زا  هینبا  نامتخاس و  هیاپ 5  لقادح 

:: سردآ سردآ

041 :: 34496274 و 34448095 -  نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

041-34447089 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاقیقحت زکرم  تاعالطا  یروانف  تاطابترا و  هاگشهوژپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

itrc.ac.ir :: عبنم :: 1401/09/26عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6048678 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ict هزوح رد  لاعف  دشر  زکارم  هدنهدباتش و  ویدوتسا ، پاتراتسا  ییاسانش  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

( ناریا تارباخم  تاقیقحت  زکرم   ) تاعالطا یروانف  تاطابترا و  هاگشهوژپ  یلامش –  رگراک  نابایخ  یاهتنا  نارهت –   :: سردآ سردآ

02184977341 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: tto@itrc.ac.ir 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

متسیس6048261 رکاتسا و  هاگتسد  نیبام  یلرتنک  یاهلانگیس  لاقتنا  تهج   wire less متسیس بصن 
دیدج نکش  گنس  لرتنک 

هحفص 5) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

APNAPN  مدوم مدوم وو     RTURTU  دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 55

ictict هزوح   هزوح ردرد   لاعف   لاعف دشر   دشر زکارم   زکارم وو   هدنهدباتش   هدنهدباتش ویدوتسا ، ، ویدوتسا پاتراتسا   پاتراتسا ییاسانش   ییاسانش ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 66
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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

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نارهت یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

42-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6048298 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک   سأر   - 1401/10/14 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

تهج دیآیم  لمع  هب  توعد  تیحالص  دجاو  یقوقح  صاخشا  هیلک  زا  هلیسونیدب  دیامن  راذگاو  یمومع  هدیازم  قیرط  زا  ار  ریز  هژورپ  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دنیامن هعجارم   www.setadiran.ir یناشن هب  داتس )  ) تلود کینورتکلا  هناماس  هب  هدیازم  رد  تکرش 

نارهت  رهش  حطس  یبرغ  یقرش -  یاه  هارگرزب  رد  یماظتنا  یرابخا و  ریسم  تیاده .  یاهولبات  لکد و  عاونا  بصن  هیهت و  یحارط ،  1401-42-1 - 
نارهت رهش  حطس  یبونج  یلامش -  یاههارگرزب  رد  یماظتنا  یرابخا و  ریسم  تیاده  یاهولبات  لکد و  عاونا  بصن  هیهت و  یحارط   1401-42-2 - 

لایر هدرپس 387.030.600   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

لمح نامزاس  هرامش 2  نامتخاس  یدقن  هچوک  یناقلاط -  نابایخ  هب  هدیسرن  یتعیرش -  نابایخ  یناشن  هب  کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس  هناخریبد  لیوحت   :: سردآ سردآ
مجنپ  هقبط  کیفارت  لقن و  و 

لمح و نامزاس  ینابیتشپ  یلام و  مرتحم  نواعم  رتفد  مشش  هقبط  یناقلاط   ، یتاقبط گنیکراپ  یدقن  هچوک  یناقلاط ، هب  هدیسرن  یتعیرش ، نابایخ  ییاشگزاب  لحم 
کیفارت لقن و 

85193768-88969737-01456-96018574 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت 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   11 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هارگرزب6048298 رد  یماظتنا  یرابخا و  ریسم  تیاده .  یاهولبات  لکد و  عاونا  بصن  هیهت و  یحارط ،
رد یماظتنا  یرابخا و  ریسم  تیاده  یاهولبات  لکد و  عاونا  بصن  هیهت و  یحارط  اه - 

اههارگرزب

هحفص 8) لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

عاونا عاونا بصن   بصن وو   هیهت   هیهت یحارط   یحارط اهاه -  -  هارگرزب   هارگرزب ردرد   یماظتنا   یماظتنا وو   یرابخا   یرابخا ریسم   ریسم تیاده .  .  تیاده یاهولبات   یاهولبات وو   لکد   لکد عاونا   عاونا بصن   بصن وو   هیهت   هیهت یحارط ، ، یحارط ناونع : : ناونع
اههارگرزب اههارگرزب ردرد   یماظتنا   یماظتنا وو   یرابخا   یرابخا ریسم   ریسم تیاده   تیاده یاهولبات   یاهولبات وو   لکد   لکد
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ناجنز ناتسا  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  تسخن  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغل 1401/10/07هرامش خروم 1401/09/26  زا   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم تیاغل 1401/10/19عبنم خروم 1401/10/08  زا   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6048525 :: هرازه هرازه خروم 1401/10/20دکدک   هبنش  هس  زور  تعاس 11:00  رد   - 1401/10/20 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هیناطلس تیالو  یولیس  رد  هتسب  رادم  نیبرود  بصن  دیرخ و  هصقانم  عوضوم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

.دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهعرب  یرسارس  یاه  همانزور  رد  هصقانم  یهگآ  راشتنا  یاه  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هشیدنا  ، کراپ یوربور  تثعب  نابایخ  ناجنز  یناشن   :: سردآ سردآ

02433454501 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت 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

داتس زربلا -  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
هاگشناد

زربلا ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرمکی  یمومع  هصقانم   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001090407000203 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 19:00  یلا  خروم 1401/09/23  تعاس 9  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
1401/09/26

tender.abzums.ac.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 15:30   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6048651 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 8  سار   - 1401/10/12 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هطوبرم تاموزلم  تازیهجت و  هتسبرادم ، نیبرود  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

دک جرک  راهب  هبعش  هافر  کناب  دزن  یهگآ  رد  جردنم  باسح  هب  یزیراو  شیف  تروصب  لایر   1/750/000/000: هصقانم رد  تکرش  نیمضت  هدرپس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 972

.تسا راتخم  تاداهنشیپ  لوبق  ای  در  رد  امرفراک 
.تسا هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  پاچ  هنیزه 

یزکرم نامتخاس  یرادا  کرهش  یناقلاط  نادیم  زا  رتالاب  یلامش  یناقلاط  راولب  نامزاس :  :: سردآ سردآ

34197656-026 :: نفلت :: https://www.setadiran.irنفلت 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  33   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 88

هطوبرم هطوبرم تاموزلم   تاموزلم وو   تازیهجت   تازیهجت هتسبرادم ، ، هتسبرادم نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 99

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6048384 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ کرادم  حرش  هب  الکو  روما  هناماس و  یزاس  هدایپ  دیلوت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004728000032 زاین :  هرامش 

یروهمج تسایر  داهن  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

همانیهاوگ یکیتامروفنا ، یاه  تکرش  تیحالص  زارحا  یدنب ، هبتر  یهاوگ  یا ، هنایار  یفنص  ماظن  زوجم  اتفا ، یهاوگ  زاین  دروم  یاهزوجم  کرادم و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تکرش تارغت  نیرخآ  همانساسا و  یتایلام ، نایبرم  مان  تبث 

1316843311 یتسپ :  دک  رثوک ،  نامتخاس  یبونج  نیدرورف  روتساپ 12  نابایخ  روتساپ  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64458429-021  ، 64458090-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66463982-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6048530 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعا و یلک  تمیق  * یتسویپ ینف  تاصخشم   * ینف تنواعم  هنامرحم  دانسا  یکینورتکلا  ویشرآ  رازفا  مرن  ینابیتشپ  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ جرد  یتسویپ  کرادمردروتکاف  شیپ  یطزیر  طقف 

1101001022001977 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/10/03 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدننک نیمات  هدهع  هب  تازیهجت  بصن  هنیزه  لک * هرادا  ناسانشراک  طسوت  رازفا  مرن  تستو  روتکافدیئاتزا  سپزور  تمدخ 60  قباطم  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یضرف 88113511. تاعالطا  دوش * یمن  هدادرثا  بیترتروتکاف  شیپ  همیمض  مدع  هدننک و  نیمات  تاعالطا  ضقانتم  تمیق  مالعا  یاهخساپ  *

1631713711 یتسپ :  دک  تخاس ،  ریز  تاطابترا  تکرش  یزکرم  نامتخاس  نادنخ  دیس  لپ  هب  هدیسرن  یتعیرش  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88113513-021  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ کرادم   کرادم حرش   حرش هبهب   الکو   الکو روما   روما وو   هناماس   هناماس یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ وو   دیلوت   دیلوت ناونع : : ناونع 1010

هنامرحم هنامرحم دانسا   دانسا یکینورتکلا   یکینورتکلا ویشرآ   ویشرآ رازفا   رازفا مرن   مرن ینابیتشپ   ینابیتشپ دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 111 1

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6048662 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتینوی 680 یاهسنسیال  یکدی و  تاعطق  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022001978 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
لتایک هدننک  هضرع  عجرم  لتایک  یتراجت  مان  یتس  هتسب 1  هکبش  رب  ینتبم  لاتیجید و  یتارباخم  یاه  متسیس  سنسیال  هارمه  هب  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب لصاو  دات  دروم  دیاب  سانجا  یمامت  ** تسیمازلا ینف  تاصخشم  لماک  رکذ  اب  روتکاف  شیپ  هیارا  ** یتسویپ کرادم  هب  هجوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف  هدهع  هب  لیوحت  لمح و  هنیزه  یمامت  ** تسیمازلا تعاس  یط 24  یگدامآ  مالعا  تلهم 

دیریگب سامت  ایک  سدنهم  اب 86751322  تاعالطا  هنوگ  ره 

1631713711 یتسپ :  دک  تخاس ،  ریز  تاطابترا  تکرش  یزکرم  نامتخاس  نادنخ  دیس  لپ  هب  هدیسرن  یتعیرش  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88114247-021  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

680680 یتینوی   یتینوی یاهسنسیال   یاهسنسیال وو   یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1212

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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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ks.tci.ir :: عبنم :: 1401/09/27عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6048262 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جیکپ  PLC یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: 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

سراف جیلخ  یژرنا  رجف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

mt31_0146829 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

fepg.ir :: عبنم :: 1401/10/03عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6048430 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

LOCAL CONTROL STATION نیمات یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: 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

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

جیکپ جیکپ   PLCPLC ناونع : : ناونع 1313

LOCAL CONTROL STATIONLOCAL CONTROL STATION  نیمات نیمات ناونع : : ناونع 1414

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یقرش ناجیابرذآ  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/849 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ea.tci.ir :: عبنم خیراتعبنم ات  خیرات 23/09/1401  زا   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6048304 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SM رک راد 8 راهم  ییاوه  یرون  ربیف  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

یترارح قرب  یورین  دیلوت  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6048414 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تنرتنیا یناهج  هکبش  هب  هفرطود  لاصتا  هلاسکی  ینابیتشپ  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005011000282 زاین :  هرامش 

یترارح قرب  یورین  دیلوت  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

دادرارق 1 دادعت : 
1401/10/01 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 : تامدخ حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یصاصتخا تروص  هب  تفایرد   50Mbps لاسرا و  50Mbps تعرس اب  تنرتنیا  یناهج  هکبش  هب  هفرطود  لاصتا  یرارقرب  -

public ربتعم  IP سردآ ددع  صاصتخا 64  -
.ددرک جرد  هنایلاس  یانبم  رب  تمیق  داهنشیپ  افطل 

یلماع مناخ  راکرس   - 02158376642 سامت _  تاعالطا 

1468617151 یتسپ :  دک  ورین ،  هاگشهوژپ  برغ  نامداد  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42775000-021  ، 42776000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88364624-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

SMSM  رکرک 88 راد   راد راهم   راهم ییاوه   ییاوه یرون   یرون ربیف   ربیف ناونع : : ناونع 1515

تنرتنیا تنرتنیا یناهج   یناهج هکبش   هکبش هبهب   هفرطود   هفرطود لاصتا   لاصتا هلاسکی   هلاسکی ینابیتشپ   ینابیتشپ دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 1616

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

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

زا 41 ھحفص 13 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/rxtq5twu8fyre?user=37505&ntc=6048304
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6048304?code=37505
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https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6048414?code=37505
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یکیرتکلا مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6048456 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسادانسا ساسارب   OTDRنژویف و یرتابریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001494000185 زاین :  هرامش 

یکیرتکلا مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ملق 5 دادعت : 
1401/11/02 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سیسات یمسر  همانزورو  همانساسا  ) تکرشدانساو مالعتسادانسادیاب  ناگدنشورف.تسیمازلا  مالعتسا  مرفوالاکدک  ناریاوروتکاف  شیپ  هپارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنیامن لاسراداتس  هناماس  قیرطزاو  هدشءاضماورهم  تروصبار  ( تارغتو

یتسپ دک  یکیرتکلا ،  مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا  -15 هقبط - نهآ هار  یزکرم  نامتخاس  - اقیرفآ هارگرزب  یادتبا  _ نیتناژرآ نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1457994861 : 

55127916-021  ، 55127900-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55647086-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناتسا  نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6048489 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ دادرارق  اه و  هشقن  تامازلا ، اهدرادناتسا ، مالقا ، تسیل  قبط  یکناب  هبعش  هکبش  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003371000067 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رازفا هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   IP-PC620 لدم  m 2 لوط  UTP CAT6 هکبش لباک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/05 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8144639641 یتسپ :  دک  بالقنا ،  نادیم  یسودرف و  لپ  لصافدح  لیعامسا  لامک  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32226828-031  ، 32216605-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32226116-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

OTDROTDR وو نژویف   نژویف یرتابریمعت   یرتابریمعت ناونع : : ناونع 1717

.تسویپ .تسویپ دادرارق   دادرارق وو   اهاه   هشقن   هشقن تامازلا ، ، تامازلا اهدرادناتسا ، ، اهدرادناتسا مالقا ، ، مالقا تسیل   تسیل قبط   قبط یکناب   یکناب هبعش   هبعش هکبش   هکبش یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 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 41 ھحفص 14 
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ناهفصا ناتسا  نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6048496 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ دادرارق  اه و  هشقن  تامازلا ، اهدرادناتسا ، مالقا ، تسیل  قبط  یکناب  هبعش  هکبش  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003371000068 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رازفا هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   IP-PC620 لدم  m 2 لوط  UTP CAT6 هکبش لباک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/05 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8144639641 یتسپ :  دک  بالقنا ،  نادیم  یسودرف و  لپ  لصافدح  لیعامسا  لامک  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32226828-031  ، 32216605-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32226116-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناتسا  نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6048512 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ دادرارق  اه و  هشقن  تامازلا ، اهدرادناتسا ، مالقا ، تسیل  قبط  یکناب  هبعش  هکبش  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003371000065 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رازفا هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   IP-PC620 لدم  m 2 لوط  UTP CAT6 هکبش لباک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/05 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8144639641 یتسپ :  دک  بالقنا ،  نادیم  یسودرف و  لپ  لصافدح  لیعامسا  لامک  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32226828-031  ، 32216605-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32226116-031 :: 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 دادرارق   دادرارق وو   اهاه   هشقن   هشقن تامازلا ، ، تامازلا اهدرادناتسا ، ، اهدرادناتسا مالقا ، ، مالقا تسیل   تسیل قبط   قبط یکناب   یکناب هبعش   هبعش هکبش   هکبش یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 1919

.تسویپ .تسویپ دادرارق   دادرارق وو   اهاه   هشقن   هشقن تامازلا ، ، تامازلا اهدرادناتسا ، ، اهدرادناتسا مالقا ، ، مالقا تسیل   تسیل قبط   قبط یکناب   یکناب هبعش   هبعش هکبش   هکبش یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 2020

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

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

زا 41 ھحفص 15 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/s9z6r3w3uxjx2?user=37505&ntc=6048496
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6048496?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/6pz4z7ru78dt3?user=37505&ntc=6048512
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6048512?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناهفصا ناتسا  نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6048514 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ دادرارق  اه و  هشقن  تامازلا ، اهدرادناتسا ، مالقا ، تسیل  قبط  یکناب  هبعش  هکبش  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003371000066 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رازفا هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   IP-PC620 لدم  m 2 لوط  UTP CAT6 هکبش لباک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/05 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8144639641 یتسپ :  دک  بالقنا ،  نادیم  یسودرف و  لپ  لصافدح  لیعامسا  لامک  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32226828-031  ، 32216605-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32226116-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایم دالوف  عمتجم   :: 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 18 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6048534 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ دانسا  قباطم   KVM چیئوس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090450000756 زاین :  هرامش 

هنایم دالوف  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
KVM چوس الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/29 زاین :  خیرات 

هنایم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یراک  زور  یس  رثکادح  تخادرپ  هوحن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  مالعتسا  تسویپ  لیاف  یراذگراب  لیمکت و 

.دشابیم هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه 
.دشاب لصا  یتناراگ  یاراد  لوصحم 

5319685635 یتسپ :  دک  هنایم ،  دالوف  عمتجم  نهآ - هار  بنج  هنایم - هنایم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52337747-041  ، 52337749-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52337619-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.تسویپ .تسویپ دادرارق   دادرارق وو   اهاه   هشقن   هشقن تامازلا ، ، تامازلا اهدرادناتسا ، ، اهدرادناتسا مالقا ، ، مالقا تسیل   تسیل قبط   قبط یکناب   یکناب هبعش   هبعش هکبش   هکبش یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 2 12 1

KVMKVM  چیئوس چیئوس ناونع : : ناونع 2222

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

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

زا 41 ھحفص 16 
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هنایم دالوف  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6048535 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ دانسا  قباطم  وکسیس  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090450000754 زاین :  هرامش 

هنایم دالوف  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
KVM چوس الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/29 زاین :  خیرات 

هنایم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یراک  زور  یس  رثکادح  تخادرپ  هوحن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  مالعتسا  تسویپ  لیاف  یراذگراب  لیمکت و 

.دشابیم هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه 
.دشاب لصا  یتناراگ  یاراد  لوصحم 

5319685635 یتسپ :  دک  هنایم ،  دالوف  عمتجم  نهآ - هار  بنج  هنایم - هنایم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52337747-041  ، 52337749-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52337619-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/59 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ea.tci.ir :: عبنم :: 1401/10/03عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6048596 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سوناپتسا تنس  یاسیلک  لحم  رد  سا  یت  یب  تیاس  ثادحا  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

وکسیس وکسیس چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 2323

ساسا یتیت   یبیب   تیاس   تیاس ثادحا   ثادحا ناونع : : ناونع 2424

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 " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

010303019552 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

go.tci.ir :: عبنم :: 1401/09/27عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6048599 :: هرازه هرازه حبصدکدک   تعاس 10   - 1401/09/28 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

تیاس  رد 30  یژولنکت  شیازفا   iti تازیهجت بصن  تهج  ییارجا  راکنامیپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دحاو 2/310/750/000 غلبم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

32230007 :: 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

تسویپ6048384 کرادم  حرش  هب  الکو  روما  هناماس و  یزاس  هدایپ  هحفص 9)دیلوت و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

دنمشوه6048546 امنهار  غارچ  لرتنک  هحفص 18)هاگتسد  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یژولونکت یژولونکت شیازفا   شیازفا   itiiti تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن تهج   تهج ییارجا   ییارجا راکنامیپ   راکنامیپ ناونع : : ناونع 2525

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دهشم یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/105/14 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/2723:00:00هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم :: 14:30:001401/09/28عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6048539 :: هرازه هرازه :: 1401/09/2909:00:00دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیفارت لرتنک  زکرم  یارب  یا  هنایار  یسرتسد و  لرتنک  هاگتسد  کدی  تاعطق  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

--- کینورتکلا قرب و  عیانص  ناگدنشورف -  هتشر  1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هبتر 7 لقادحیبناج  یاههاگتسد  هیارا  دیلوت و  کیتامروفنا - ناراکنامیپ -  هتشر  2
هبتر 7 لقادحتاموزلم  تاعطق و  هیارا  دیلوت و  کیتامروفنا - ناراکنامیپ -  هتشر  3

هبتر 6 لقادح  main frame رازفا تخس  ینابیتشپ  هیارا و  کیتامروفنا - ناراکنامیپ -  هتشر  4
هبتر 7 لقادحینابیتشپ  تامدخ  کیتامروفنا - ناراکنامیپ -  هتشر  5

هبتر 7 لقادحیتعنص  نویساموتا  یاه  متسیس  کیتامروفنا - ناراکنامیپ -  هتشر  6

نامزاس - فکمه هقبط  - دهشم یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  تنواعم  نامتخاس  - مالسا ناادف  نابایخ  یاهتنا  - سدقم دهشم  هدننک :  رازگرب  سردآ   :: سردآ سردآ
دهشم کیفارت  لقن و  لمح و 

33448472-051 نفلت :   :: نفلت :: ets.mashhad.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

رهش ینیمخ  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6048546 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  .تسویپ  تاصخشم  قبط  دنمشوه  رلرتنک  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093298000240 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رهش  ینیمخ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
عجرم اناداپسا  ورشیپ  کاتسر  هدنزاس  عجرم  اناداپسا  ورشیپ  کاتسر  یتراجت  مان   ST5055 لدم هنامز  یزکرم 8  دنمشوه  امنهار  غارچ  لرتنک  هاگتسد  الاک :  مان 

اناداپسا ورشیپ  کاتسر  هدننک  هضرع 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/09/29 زاین :  خیرات 
رهش ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا   . ددرگ تسویپ  یراذگ  تمیق  زا  دعب  مالعتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8413616183 یتسپ :  دک  رهش ،  ینیمخ  یزکرم  یرادرهش  سدق - نادیم  رهش ،  ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33646101-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33646106-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک زکرم   زکرم یارب   یارب یایا   هنایار   هنایار وو   یسرتسد   یسرتسد لرتنک   لرتنک هاگتسد   هاگتسد کدی   کدی تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2626

دنمشوه دنمشوه امنهار   امنهار غارچ   غارچ لرتنک   لرتنک هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 2727

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناجنز یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6048570 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هلف رفص  هدش  بایسآ  کمن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005220000416 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  ناجنز  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
هلف رفص  هدش  بایسآ  کمن  - 

یئایمیش تالوصحم  الاک :  هورگ 
نت  1,000 دادعت : 

1401/09/28 زاین :  خیرات 
ناجنز ناجنز ،  لیوحت :  لحم 

زا معا  اه  هنیزه  هیلک  باستحا  اب  یمالعا  تمیق  هدوب و  کی  هقطنم  یرادرهش  رابنا  لیوحت  لحم  ددرگ .  یراذگراب  لیمکت  زا  سپ  یتسویپ  لودج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دیئامرف لصاح  سامت  هرامش 09194115356  اب  تاعالطا  بسک  تهج  دشاب .  یم  هیلخت و ....  لمح و  یریگراب و 

4515617188 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش  نامتخاس  یدازآ  نادیم  ناجنز  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33422000-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33422450-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هلف هلف رفص   رفص هدش   هدش بایسآ   بایسآ کمن   کمن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2828

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 41 ھحفص 20 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/6zlqjnba7fu2s?user=37505&ntc=6048570
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6048570?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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 14 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6048644 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام هیوست 2 لحم  رد  لیوحت  ددع  کالپ 200 لورو  چیپ  اب  تراپ  ربون  کرام  یرتم  کی  یکیتسالپ  هدننک  ادج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005315000225 زاین :  هرامش 

لیبدرا یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
رتسگ هار  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ناهاپس  رتسگ  هار  نمیا  هدنزاس  عجرم   100x15x17 cm زیاس ینلیتا  یلپ  یکیفارت  هدننک  ادج  طخ  الاک :  مان 

ناهاپس
ددع 200 دادعت : 

1401/09/27 زاین :  خیرات 
لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تمیق رگید  یاه  دنرب  هب  افطل   - دشابیم هلاسکی  یتناراگ  اب  تراپ  ربون  عون  زا  سنج   - ددرگ یراذگراب  روتکاف   - تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخن  هداد  تدوع  دشابن  هدش  هتساوخ  تاصخشم  قبط  هدش  هداتسرف  سانجا  هچنانچ   - دیهدن

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

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( 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

ههام ههام 22 هیوست   هیوست لحم   لحم ردرد   لیوحت   لیوحت ددع   ددع 200200 کالپ   کالپ لورو   لورو چیپ   چیپ اباب   تراپ   تراپ ربون   ربون کرام   کرام یرتم   یرتم کیکی   یکیتسالپ   یکیتسالپ هدننک   هدننک ادج   ادج 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 41 ھحفص 21 
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یقرش ناجیابرذآ  یزرواشک  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6048654 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

حرشب یزرواشک  کناب  دیدج  تیریدم  هژورپ  تاقبط  هدننکادج  یئوشک  یاه  برد  یزادنا  هار  بصن و   ، لمح دیرخ ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ ینف  تاصخشم 

1201001170000018 زاین :  هرامش 
یقرش ناجیابرذا  ناتسا  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یتسویپ ینف  تاصخشم  حرشب  یزرواشک  کناب  دیدج  تیریدم  هژورپ  تاقبط  هدننکادج  یئوشک  یاه  برد  یزادنا  هار  بصن و   ، لمح دیرخ ، - 
ینامتخاس حلاصم  تاسیسات و  الاک :  هورگ 

تسیل  1 دادعت : 
1401/10/08 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد تکرش  هدرپس   ) یزیراو شیف  ریوصت  هارمهب  هدش و  ءاضما  رهم و  لیمکت ، زا  سپ  دادرارق  سیون  شیپ  ینف و  تاصخشم  تمیق ، مالعتسا  مرف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  مالعتسا ) 

5136956773 یتسپ :  دک  یناشن ،  شتآ  نامزاس  یوربور  سردم  نابایخ  یناقاخ  نابایخ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35264128-041  ، 35258344-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35250988-041 :: 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  55   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تاقبط تاقبط هدننکادج   هدننکادج یئوشک   یئوشک یاه   یاه برد   برد یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن  ، ، لمح لمح دیرخ ، ، دیرخ 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 41 ھحفص 22 
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راوزبس ناتسرهش  دمتشش  شخب  روذیک  یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6048335 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بصن هاذمهو   kdt دنرب تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101098236000006 زاین :  هرامش 

راوزبس ناتسرهش  دمتشش  شخب  روذیک  یرایهد  هدننک :  رازگرب 
رظان قفا  انیب  هدننک  هضرع  عجرم   TITEK یتراجت مان   TIS-M2473-WSML لدم  IP ناوخ کالپ  هکبش  تحت  تلاب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/09/28 زاین :  خیرات 

راوزبس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9651139547 یتسپ :  دک  روذیک ،  یاتسور  دمتشش  ناتسرهش  یوضر  ناسارخ  راوزبس ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44723277-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44723277-051 :: 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

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود 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 41 ھحفص 23 
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وکام یتعنص  یراجت  دازآ  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6048375 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قباوسزوجم..دشابیم هدننک  نیمات  هدهعرب  ، یزادنا هار  ، ارجا ، بصن ، هکبش عون  ، یهد طابترا  عون  باختنا.تسا  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم یمازلا  یتینما  یهاوگ  ییارجا ،

1101094667000048 زاین :  هرامش 
وکام یتعنص  یراجت    دازآ  هقطنم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

نمیا هدننک  دیلوت  عجرم  نیشرپ  ارآ  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم  نیشرپ  ارآ  نمیا  یتراجت  مان   ABC-3280E لدم لسکیپ  اگم  تلاب 3  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
نیشرپ ارآ 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/09/28 زاین :  خیرات 

یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/09/28 زاین :  خیرات 
وکام رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب مالقا.دشابیم  هدننک  نیمات  هدهعرب  هیلخت  لمح و  هنیزه  یزادنا ، هار  ، ارجا ، بصن ، هکبش عون  ، یهد طابترا  عون  باختنا.تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم تسویپب  تامدخ  حرش  زاین و  دروم  مالقا  .دشابیم  یمازلا  یتینما  یهاوگ  ییارجا ، قباوسزوجم.تسا  لوبق  دروم  ینف  سانشراک  دات 

5867113115 یتسپ :  دک  وکام ،  دازآ  هقطنم  نامتخاس  ناگرزاب  وکام  تیزنارت  هداج  رتمولیک 2  وکام ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3100-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34377979-044 :: 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

قباوسزوجم..دشابیم قباوسزوجم..دشابیم هدننک   هدننک نیمات   نیمات هدهعرب   هدهعرب ،، یزادنا یزادنا هار   هار ،، ارجا ارجا ،، بصن بصن ،، هکبش هکبش عون   عون ،، یهد یهد طابترا   طابترا عون   عون باختنا.تسا   باختنا.تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
.دشابیم .دشابیم یمازلا   یمازلا یتینما   یتینما یهاوگ   یهاوگ ییارجا ، ، ییارجا

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 41 ھحفص 24 
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یوضر ناسارخ  نارگراثیا  روما  دیهش و  داینب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6048418 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ یاهم  رف  اهب و  مالعتسا  مرف  قباطم  تایئزج   - رظان  nvr هاگتسد تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005243000050 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  نارگراثیا  روما  دیهش و  داینب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
راویژ هدننک  هضرع  عجرم  کینورتکلا  ایراد  رتسگارف  راویژ  هدنزاس  عجرم  رظان  یتراجت  مان   NZR-N524-K864 لدم  NVR شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 

کینورتکلا ایراد  رتسگارف 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/28 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ هعلاطم  یتسویپ  یاه  مرف  امتح  ددرگ -  یراذگراب  لیمکت و  اهب  مالعتسا  مرف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9137795676 یتسپ :  دک  یوضر ،  ناسارخ  نارگراثیاروماودیهشداینب  لک  هرادا  12 سردم سردمراولب  یاهتنا  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32256003-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32228182-051 :: 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

هناخناغمرا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6048500 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  تاصخشم  اب  ماد  دیپسا  نیبرود  یهجو  لپونم 8  لکد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090711000034 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  هناخ  ناغمرا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ناشفا رتخا  هدننک  هضرع  عجرم  یرتم  عافترا  یدالوف  لپونم  یتارباخم  لکد  الاک :  مان 

رتم 1 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  بصن  لمح و  هنیزه  تسا  رکذ  لباق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4538191543 یتسپ :  دک  هناخناغمرا ،  یرادرهش.هناخناغمرا  رهش.ناجنز  ناتسا  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32242288-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32242373-024 :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یتسویپ یتسویپ یاهم   یاهم رفرف   وو   اهب   اهب مالعتسا   مالعتسا مرف   مرف قباطم   قباطم تایئزج   تایئزج  - - رظان رظان   nvrnvr  هاگتسد هاگتسد ناونع : : ناونع 3333

ماد ماد دیپسا   دیپسا نیبرود   نیبرود یهجو   یهجو   88 لپونم   لپونم لکد   لکد یدالوف - - یدالوف لپونم   لپونم یتارباخم   یتارباخم لکد   لکد ناونع : : ناونع 3434

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 " ) " ) 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 " ) " ) 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 " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  "  " 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 " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  "  " 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

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

کیفارت6048539 لرتنک  زکرم  یارب  یا  هنایار  یسرتسد و  لرتنک  هاگتسد  کدی  تاعطق  هحفص 18)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

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

First Announcement :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

9640005-38-08 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

IRAN News :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6048561 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ACCESSORIES FOR COILED TUBING LOGGING یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

kouy e fadaeian islam ahvaz iran :: سردآ سردآ

06134123589 :: نفلت :: www.setadiran.ir - www.shana.ir - www.nisoc.irنفلت تیاسبو تیاسبو

06134457437 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

access :: 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

6048561ACCESSORIES FOR COILED TUBING LOGGING(26 هحفص )  accessaccess

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) nvrnvr  " " 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

یتسویپ6048418 یاهم  رف  اهب و  مالعتسا  مرف  قباطم  تایئزج   - رظان  nvr هحفص 22)هاگتسد هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  " " 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

هتسب6048335 رادم  هحفص 22)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

ACCESSORIES FOR COILED TUBING LOGGINGACCESSORIES FOR COILED TUBING LOGGING ناونع : : ناونع 3535

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

هنایم دالوف  عمتجم   :: 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 18 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6048366 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ دانسا  قباطم  قیرح  اب  هزرابم  یتایلمع  سابل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090450000755 زاین :  هرامش 

هنایم دالوف  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
یناشن شتآ  مرف  سابل  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/09/29 زاین :  خیرات 

هنایم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یراک  زور  یس  رثکادح  تخادرپ  هوحن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  مالعتسا  تسویپ  لیاف  یراذگراب  لیمکت و 

.دشابیم هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه 
.دشاب لصا  یتناراگ  یاراد  لوصحم 

5319685635 یتسپ :  دک  هنایم ،  دالوف  عمتجم  نهآ - هار  بنج  هنایم - هنایم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52337747-041  ، 52337749-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52337619-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: 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

یتسویپ6048366 دانسا  قباطم  قیرح  اب  هزرابم  یتایلمع  هحفص 6)سابل  قیرح  ( قیرح

یتسویپ یتسویپ دانسا   دانسا قباطم   قباطم قیرح   قیرح اباب   هزرابم   هزرابم یتایلمع   یتایلمع سابل   سابل ناونع : : ناونع 3636

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 " ) " ) 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 دادعت  55   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

هتسب6048335 رادم  هحفص 22)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هدهعرب6048375 ، یزادنا هار  ، ارجا ، بصن ، هکبش عون  ، یهد طابترا  عون  باختنا.تسا  هباشم  دک  ناریا 
.دشابیم یمازلا  یتینما  یهاوگ  ییارجا ، قباوسزوجم..دشابیم  هدننک  نیمات 

هحفص 22) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ماد6048500 دیپسا  نیبرود  یهجو  لپونم 8  لکد  یدالوف - لپونم  یتارباخم  هحفص 22)لکد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب6048525 رادم  نیبرود  بصن  هحفص 8)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هطوبرم6048651 تاموزلم  تازیهجت و  هتسبرادم ، نیبرود  هحفص 8)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یزکرم هقطنم  قرب  یورین  دیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001001486000012 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19هرامش  - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

راربا  :: عبنم تعاس 19عبنم  - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6048511 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنزاش یترارح  هاگورین  رد  زاس  هریخذ  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  700/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

رهم نامتخاس  یمیجن  دیهش  هچوک  یرادنامرف  نادیم  یتعیرش  نابایخ  کارا -   :: سردآ سردآ

08632244148 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاس زاس هریخذ   هریخذ تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 3737

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 " ) " ) 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

یبونج ناسارخ  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش   :: 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 17 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6048528 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیا تسارحو  یزیر  همانرب  یاهدحاو  رظن  اب  زاین  دروم  هاگتسد  هیهت  ) دشابیم دک  ناریا  نعت  تهج  ًافرص  قوف  دنرب  باختنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دشاب یم  یتسویپ  یاه  لیاف  قباطمو  تکرش 

1101092126000046 زاین :  هرامش 
یبونج ناسارخ  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

کدف هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   EMC هدنزاس عجرم   EMC یتراجت مان   SAN Storage EMC VNX5200 لدم هنایار  هکبش  زاس  هریخذ  الاک :  مان 
نیگنر زبس  هنایار 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروص تکرش  نیا  تسارح  یزیر و  همانرب  یاهدحاو  رظن  مالعا  هیدأت و  زا  سپ  ، ناگدننک نیمأت  یوس  زا  هدش  هئارا  تاداهنشیپ  یسررب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگیم لاطبا  ، هدش هئارا  تاداهنشیپ  ، روکذم یاهدحاو  زا  کی  ره  طسوت  تاداهنشیپدأت  مدع  تروصرد  تسا  یهیدب.دریذپیم 

056-32211867

دک یبونج ،  ناسارخ  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  یمالسا 6 - یروهمج  نایایخ  شبن  دنجریب -  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9716883988 یتسپ : 

32211861-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32211865-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: 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

زاس6048511 هریخذ  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 28)هیهت  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هنایار6048528 هکبش  زاس  هحفص 28)هریخذ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هنایار هنایار هکبش   هکبش زاس   زاس هریخذ   هریخذ ناونع : : ناونع 3838

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سراف ناتسا  یزرواشک  کناب  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003829000007 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6048429 :: هرازه هرازه :: 1401/10/12دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیریدم  رورس  قاتا  نویسالوزیا  یزاس و  درادناتسا  ارجا  یحارط و  دیرخ ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سراف  ناتسا  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

تیریدم رورس  قاتا  نویسالوزیا  یزاس و  درادناتسا  ارجا  یحارط و  دیرخ ،  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 1,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   550,000,000 نیمضت :  غلبم 

تبث 37596 هرامش  نیمضت :  تاحیضوت 
یلم 10100830184 هسانش 

یداصتقا 411111478131  دک 
14:00 تعاس : 1401/11/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

رتفد یزرواشک -  کناب  بعش  تیریدم  یدازآ -  کراپ  یبونج  علض  ماف -  نیکشم  نابایخ   ، 7143914176 یتسپ :  دک  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
تامدخو

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تیریدم تیریدم رورس   رورس قاتا   قاتا نویسالوزیا   نویسالوزیا وو   یزاس   یزاس درادناتسا   درادناتسا ارجا   ارجا وو   یحارط   یحارط دیرخ ،  ،  دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 3939

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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کاخ کیناکم  ینف و  هاگشیامزا  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6048538 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاتیجید نرتسو  تیابارت  دراه 4  ددع  و 4  ، ، SSD125 دراه ددع  ود   HP DL380 GB 12 HDD LLF t رورس هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ربتعم یتناراگ  ناگیار ، لاسرا  یمسر ، روتکاف  شفنب ،

1101001050000163 زاین :  هرامش 
کاخ کیناکم  ینف و  هاگشیامزا  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نیون یا  هداد  زکارم  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   HP هدنزاس عجرم   DL380 لدم هنایار  هکبش  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
نیتم هنایار  زادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   APACER یتراجت مان   AS203 لدم  GB 128 تیفرظ  SSD کسید دراه  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

رترب رازفا  تخس  نازاتشیپ  هدننک  هضرع  عجرم   WESTERN یتراجت مان   STM 3802110A لدم  TB 4 لانرتسکا کسید  دراه  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددع CPU: 2620 و ود  ددع و   KADY 12 زاین ، دروم  تامیضنت  هطوبرم و  رازفا  مرن  هارمه  هب   HP DL380 GB 12 HDD LLF رورس هاگتسد  کی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ربتعم یتناراگ  ناگیار ، لاسرا  یمسر ، روتکاف  شفنب ، لاتیجید  نرتسو  تیابارت  دراه 4  ددع  و 4  ، ، SSD125 دراه ددع  ود   POWER:480W ددع ود 

1439956111 یتسپ :  دک  دمحا ،  لآ  لالج  هارگرزب  عطاقت  زا  رتالاب  یلامش - رگراک  نابایخ  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88007953-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88025420-021 :: 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

قاتا6048429 نویسالوزیا  یزاس و  درادناتسا  ارجا  یحارط و  دیرخ ،  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم 
تیریدم رورس 

هحفص 29) رورس  ( رورس

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

ددع6048538 و 4  ، ، SSD125 دراه ددع  ود   HP DL380 GB 12 HDD LLF t رورس هاگتسد  کی 
تیابارت دراه 4 

هحفص 29) رورس  ( رورس

تیابارت تیابارت   44 دراه   دراه ددع   ددع   44 وو   ، ، ، ، SSD125SSD125 دراه   دراه ددع   ددع ودود     HP DL380 GB 12  HDD LLF HP DL380 GB 12  HDD LLF tt رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 4040

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 " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ءادهشلادیس ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6048379 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

UFace 202 یتراک تشگنا و  هرهچ ،  صیخشت  بایغوروضح  هاگتسدکی  دادعت  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094099000020 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  کهز  ناتسرهش  ادهشلادیس  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هعسوت هدننک  هضرع  عجرم   VIRDI یتراجت مان   U Bio-X Pro Lite لدم تراک  تشگنارثا و  هرهچ و  صیخشت  روسنس  هب  زهجم  بایغ  روضح و  هاگتسد  الاک :  مان 

فیرش متسیس  دیپس  یروانف 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/28 زاین :  خیرات 
کهز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دروم هدش  هداد  تاصخشم  طقف   UFace 202 یتراک تشگنا و  هرهچ ،  صیخشت  بایغوروضح  هاگتسدکی  دادعت  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ لاسرا  یتسویپ  کرادم  روتکاف  شیپ  نمض  رد  ددرگ  یم  لاطبا  مالعتسا  تروصنیا  ریغ  رد  دشاب  یم  دیئات 

9871713111 یتسپ :  دک  یتعنص ،  کرهش  بنج  نمهب  نابایخ 22  کهز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32612212-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32612212-054 :: 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

یتراک6048379 تشگنا و  هرهچ ،  صیخشت  بایغوروضح  هاگتسدکی  دادعت  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا 
UFace 202

هحفص 32) روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

UFace 202UFace 202 یتراک   یتراک وو   تشگنا   تشگنا هرهچ ،  ،  هرهچ صیخشت   صیخشت بایغوروضح   بایغوروضح هاگتسدکی   هاگتسدکی دادعت   دادعت دشاب   دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع 4141
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info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 41 ھحفص 32 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/r28q8cykxjqwv?user=37505&ntc=6048379
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6048379?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نارهت 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 14 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6048454 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( مهم ) ددرگ هعلاطم  امتح  تسویپ  لیاف  تمیق  هئارا  زا  لبق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هزور یرابتعا 90  تخادرپ 

یزردوگ  09123138548 تسیمازلا یگنهامه 
1101096102001226 زاین :  هرامش 

نارهت یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
دحوم یبجر  رفعج  هدننک  هضرع  عجرم  یبجر  لفق  یتراجت  مان  دک 1135   mm 35 زیاس ینهآ  سنج  یگنیربلب  الول  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

یردنکسا بنیز  هدننک  هضرع  عجرم   BLASER یتراجت مان  یمرگولیک  هکشب  لدم 0207-03-00883  شارت  هاگتسد  هدننک  کنخ  نغور  الاک :  مان 
مرگولیک 20 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
یعیمس دیمح  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   KAK یتراجت مان  لفق   cm 7 یزغم الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

اتلد یتراجت  مان  لدم 041  یچیئوس  لفق  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
داگراساپ بط  اروها  هدننک  هضرع  عجرم   KENT DOOR یتراجت مان   IGH07 لدم یزلف  سنج  نامتخاس  برد  الول  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نارهت ،  یرادرهش  یرهش  داصتقا  یلام و  تنواعم  نامتخاس  تشهب -  نابایخ  یمالسا -  تدحو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1114765761

96017679-021  ، 96017056-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

96017056-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامتخاس نامتخاس برد   برد الول   الول یچیئوس -  -  یچیئوس لفق   لفق یزغم - - یزغم شارت -  -  شارت هاگتسد   هاگتسد هدننک   هدننک کنخ   کنخ نغور   نغور یگنیربلب -  -  یگنیربلب الول   الول ناونع : : ناونع 4242

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

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

زا 41 ھحفص 33 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/f3nmgm3qmnazr?user=37505&ntc=6048454
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6048454?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


سراف یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6048537 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قبط  چیئوس  سراپ  ( LTB(BLK یاهدیلک یکدی  مزاول  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001046000426 زاین :  هرامش 

سراف یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ قبط  چیئوس  سراپ  ( LTB(BLK یاهدیلک یکدی  مزاول  دیرخ  - 

یتعنص یرادا و  یگناخ ، تازیهجت  الاک :  هورگ 
هعومجم  1 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هچنانچ .ددرگ  همیمض  روتکاف  شیپ  انمض  .دامرف  لصاح  سامت  یبوقعی  یاقآ  هرامش 09177126895  اب  افطل  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ  مورحم  سراف  یا  هقطنم  قرب  تکرش  تالماعم  هیلک  رد  روضح  زا  هام  شش  تدم  هب  دهد  فارصنا  راک  ماجنا  زا  مالعتسا  هدنرب 

7134696333 یتسپ :  دک  نیطسلف ،  شبن  دنز  نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32142312-71  ، 32330031-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32359047-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: 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

برد6048454 الول  یچیئوس -  لفق  یزغم - شارت -  هاگتسد  هدننک  کنخ  نغور  یگنیربلب -  الول 
نامتخاس

هحفص 32) چیئوس  ( چیئوس

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

6048534KVM هحفص 12)چیئوس هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

وکسیس6048535 هحفص 12)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6048537(LTB(BLK یاهدیلک یکدی  مزاول  هحفص 32)دیرخ  چیئوس  ( چیئوس

(( LTB(BLKLTB(BLK  یاهدیلک یاهدیلک یکدی   یکدی مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4343

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نارهت ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6048434 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چوس یور  رب  یلخاد  طخ  همانیهاوگ 24  هارمه  تروپ  گولانآ 24  تراک  تاقلعتم -  هارمه  هب  گولانآ  نیکرتشم  تنیباک  لارتناس - : تازیهجت  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 .... و تروپ -  طساو 4  تراک   - 4c4041 هسانش اب  یتارباخم 

یتبرت  مناخ  سامت 81972299  هرامش  تسا  هباشم  دکناریا  تسویپ  لیاف  قباطم  لارتناس  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا 
1101092769000312 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

دزی نازاس  نفلت  هدننک  هضرع  عجرم  گولانآ  کرتشم  هب 24  لاصتا   SLMAC تراک الاک :  مان 
تس  21 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
نارهت نارهت ،  لیوحت :  لحم 

یتبرت  مناخ  سامت 81972299  هرامش  تسا  هباشم  دکناریا  تسویپ  لیاف  قباطم  لارتناس  تازیهجت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1583718967 یتسپ :  دک  کالپ 160 ،  کارا ،  نابایخ  شبن  یلامش ،  رهشناریا  نابایخ  یناقلاط ،  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81972299-021  ، 81972182-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81972207-021 :: 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

گولانآ 604843424 تراک  تاقلعتم -  هارمه  هب  گولانآ  نیکرتشم  تنیباک  لارتناس - : تازیهجت  نیمات 
تراک  - 4c4041 هسانش اب  یتارباخم  چوس  یور  رب  یلخاد  طخ  همانیهاوگ 24  هارمه  تروپ 

 .... و تروپ -  طساو 4 

هحفص 35) چوس  ( چوس

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

6048534KVM هحفص 12)چیئوس هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

وکسیس6048535 هحفص 12)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

طخطخ همانیهاوگ  2424   همانیهاوگ هارمه   هارمه تروپ   تروپ گولانآ  2424   گولانآ تراک   تراک تاقلعتم -  -  تاقلعتم هارمه   هارمه هبهب   گولانآ   گولانآ نیکرتشم   نیکرتشم تنیباک   تنیباک لارتناس - : - : لارتناس تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات ناونع : : ناونع
 ....  .... وو تروپ -  -  تروپ   44 طساو   طساو تراک   تراک  -  - 44c4041c4041 هسانش   هسانش اباب   یتارباخم   یتارباخم چوس   چوس یور   یور ربرب   یلخاد   یلخاد

4444
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یبرغ ناجیابرذآ  زکرم  یامیس  ادص و   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6048551 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030086000019 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  یامیس  ادص و  زکرم  هدننک :  رازگرب 
دنرفا جوم  انف  هدننک  هضرع  عجرم   ATEME هدنزاس عجرم  هسنارف  هدنزاس  روشک   ATEME یتراجت مان   DR5000 لدم  HEVC ریوصت توص و  ردوکید  الاک :  مان 

زربلا
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاه ناتسا  یاه  مالعتسا  هب   . دیسر 1404/03/26 رس  هب  ازخا 101  هنازخ  قاروا  دانسا  طسوت  روتکاف  غلبم  تخادرپ  یتسویپ و  تسیل  قبط  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ  هداد  خساپ  نارهت  یقرش و  یبرغ ،  ناجیابرذآ 

5716668173 یتسپ :  دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  زکرم  امیس  ادص و  رهشلگ 2  مج  ماج  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33451695-044  ، 31916000-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33460427-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: 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

6048551DR5000 لدم  HEVC ریوصت توص و  ردوکید  هحفص 36)دیرخ  توص  ( توص

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

DR5000DR5000 لدم   لدم   HEVCHEVC  ریوصت ریوصت وو   توص   توص ردوکید   ردوکید دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4545

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هنایم دالوف  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6048461 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ دانسا  قباطم  یتعنص  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090450000751 زاین :  هرامش 

هنایم دالوف  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
روتینام یازجا  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/29 زاین :  خیرات 

هنایم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یراک  زور  یس  رثکادح  تخادرپ  هوحن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  مالعتسا  تسویپ  لیاف  یراذگراب  لیمکت و 

.دشابیم هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه 
.دشاب لصا  یتناراگ  یاراد  لوصحم 

5319685635 یتسپ :  دک  هنایم ،  دالوف  عمتجم  نهآ - هار  بنج  هنایم - هنایم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52337747-041  ، 52337749-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52337619-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتعنص یتعنص روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 4646
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ناهفصا هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6048513 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارشو  تاصخشمابروتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003432000083 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
تسویپ طیارشو  تاصخشمابروتینام  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  150 دادعت : 

1401/09/29 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یدمحملگ یاقآ  سامت 03132203895 نفلت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8133737331 یتسپ :  دک  رذآ ،  لپ  هب  هدیسرن  یرهطم  بالقنا خ  ادیم  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32338740-031  ، 32338795-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32338740-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ طیارشو   طیارشو تاصخشمابروتینام   تاصخشمابروتینام ناونع : : ناونع 4747

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یصصخت ردام   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6048529 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب تسویپ  دادرارق  ینف و  تاصخشم  قبط  یهاگدورف  متسیس  اکوب  رتنیرپ  پیرتسا  یترارح  ذغاک  گرب  رازه  دیرخ 900 داد  رارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام یکناب 6 همان  تنامض 

1101001010000280 زاین :  هرامش 
( یصصخت ردام   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش  هدننک :  رازگرب 

TELE PAPER هدنزاس عجرم   mm 90 رادقم ینولیان  هتسب   mm 152 ضرع گنیروتینام  لاتف  هاگتسد  رتنیرپ  دربراک   NST corometrics ذغاک الاک :  مان 
SONOMED یتراجت مان  یزلام  هدنزاس  روشک  نارهت  تمالس  یبط  هدننک  هضرع  عجرم 

هتسب 1 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

همان تنامض  اب  تسویپ  دادرارق  ینف و  تاصخشم  قبط  یهاگدورف  متسیس  اکوب  رتنیرپ  پیرتسا  یترارح  ذغاک  گرب  رازه  دیرخ 900 داد  رارق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدش اضما  رهم  ینف  تاصخشم  دادرارق و  قاروا  مامت  یراذگراب  دیلوت و  خیرات  دیلوت و  تلاصا  یهاوگ  روتکاف و  شیپ  هنومن و  هیارا 5000  - ههام یکناب 6

1378835185 یتسپ :  دک  ناریا ،  ییاوه  یربوان  اههاگدورف و  تکرش  نامتخاس  جارعم  راولب  دابآرهم  هاگدورف  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61022455-021  ، 6348117-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

63148106-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کارا هرامش 3  ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6048541 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اکوب اکوب رتنیرپ   رتنیرپ پیرتسا   پیرتسا یترارح   یترارح ذغاک   ذغاک گرب   گرب رازه   رازه 900900 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4848

یرزیل یرزیل دکراب   دکراب رنکسا   رنکسا یرزیل -  -  یرزیل رگپاچ   رگپاچ یایا -  -  هرقن   هرقن هنایار   هنایار سیک   سیک یرتویپماک -  -  یرتویپماک مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4949

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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 . تسویپ تسیل  اب  قباطم  هباشم و  دک  ناریا  اب  یرتویپماک  مالقا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091229000013 زاین :  هرامش 

کارا هرامش 3  ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
افیا یتراجت  مان  ( FORCE-(1817 لدم یا  هرقن  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

LG یتراجت مان   L226WT لدم  in 22 زیاس  Wide یرس  LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
بستحم هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان  لدم 2035  یرزیل  رگپاچ  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

METROLOGIC یتراجت مان  لدم 9540   Hand Held کیتاموتا یتسد و  یرزیل  دکراب  رنکسا  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
نیتم هنایار  زادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   APACER یتراجت مان   AS203 لدم  GB 128 تیفرظ  SSD کسید دراه  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

هنایار کاینا  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   ZEBRA یتراجت مان   TLP2844 لدم لبیل  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
تعنص نایار  ءامس  هدننک  هضرع  عجرم   BIXOLON یتراجت مان   SRP-350plusIII لدم یترارح  رگپاچ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سانجا افرص.تسویپ  تسیل  اب  قباط  تاصخشم.دوشیم  ماجنا  دیرخ  ربتعم  یتناراگ  یاراد  سانجا  یموب و  تکرش  زا  دیرخ  هک  تسا  رکذ  لباق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.لخاد دیلوت 

3816615141 یتسپ :  دک  یریگناهج ،  خ  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32772850-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32772851-086 :: 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

یتعنص6048461 هحفص 36)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

تسویپ6048513 طیارشو  هحفص 36)تاصخشمابروتینام  روتینام  ( روتینام

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

اکوب6048529 رتنیرپ  پیرتسا  یترارح  ذغاک  گرب  رازه  هحفص 36)دیرخ 900 روتینام  ( روتینام

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

یرزیل6048541 دکراب  رنکسا  یرزیل -  رگپاچ  یا -  هرقن  هنایار  سیک  یرتویپماک -  مالقا  هحفص 36)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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 " ) " ) 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   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   11 دادعت   دادعت " ) " ) هتسبرادم هتسبرادم  " " 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

هطوبرم6048651 تاموزلم  تازیهجت و  هتسبرادم ، نیبرود  هحفص 8)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم 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

هنامرحم6048530 دانسا  یکینورتکلا  ویشرآ  رازفا  مرن  ینابیتشپ  هحفص 9)دادرارق  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رازفا6048604 مرن   site audit، Update ماجنا تیعضو ، حالصاو   PM هناریگشیپ یرادهگن  ماجنا 
IFARS و IPM

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یتینوی 6048662680 یاهسنسیال  یکدی و  تاعطق  هحفص 9)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  " " 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

کیفارت6048539 لرتنک  زکرم  یارب  یا  هنایار  یسرتسد و  لرتنک  هاگتسد  کدی  تاعطق  هحفص 18)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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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