
 



 ارُ ارزَخذی تْزُ تزداری اس دسسگاُ 

 ازُ ازمَپدی ٍغیلِ ای اغت جْت جساح  ّای ازمَپدی

 ریال  50/000/000لیوت دغتگاُ : 

 هؿازوت خیسیي ٍ هػاػدت زیاغت هحتسم داًؿگاُ  مح  خرید : 

 تْزُ تزداری اس دسسگاُ ًَکَ اسدزی

دغتگاّ  اغت جْت ندػفًَ  ورسدى ّرَا ٍ غرطرَ              

 بیوازغتاً  . 

 ریال78/750/000لیوت دغتگاُ : 

 هؿازوت خیسیي ٍ هػاػدت زیاغت هحتسم داًؿگاُ  مح  خرید : 

 اًکَتازَر خززاتل  تْزُ تزداری اس دسسگاُ 
ٍغیلِ ای اغت بسای اًتما  ًَشاد ًازظ یا بیواز داخل بیؿرْرای   

  بیوازغتاً  ٍ یا اًتما  اش بیوازغتاى بِ هساوص دیگس

 ریال 67/000/000لیوت دغتگاُ : 
 هؿازوت خیسیي ٍ هػاػدت زیاغت هحتسم داًؿگاُ مح  خرید : 

 CRخزیٌسز     UPSتْزُ تزداری اس دسسگاُ
دغتگاّ  جْت ذخیسُ اًسضی بسای هَالغ انطسازی زلطرؼر     

دغتگاّر    CRزدغتگاُ     CRبسقد ٍ ایجاد اهٌیت بسای دغتگاُ  

 اغت جْت گسفتي ػىع ّای زادیَلَضی دیجیتال د

 ریال  35/000/000لیوت دغتگاُ : 

 هؿازوت خیسیي ٍ هػاػدت زیاغت هحتسم داًؿگاُ مح  خرید : 

 دسسگاُ هاًیسَر قلثی  6تْزُ تزداری اس 
ٍغیلِ ای اغت جْت هؿاّدُ هػتمین نرسبراى لرلرب ، چرازت            

 گسافیى  نسباى للب ٍ مٌفع

 ریال240/338/107لیوت دغتگاُ ّا : 

 هؿازوت خیسیي ٍ هػاػدت زیاغت هحتسم داًؿگاُ مح  خرید : 

  Icuتْزُ تزداری اس دسسگاُ ًٍسیالزَر خززاتل  

دغتگاّ  اغت جْت بیوازاً  وِ هؿىل حراد مرٌرفرػر           

 دازًد  . 

 ریال100/000/000لیوت دغتگاُ : 

 هؿازوت خیسیي ٍ هػاػدت زیاغت هحتسم داًؿگاُ  مح  خرید : 

 تْزُ تزداری اس الرًگَسکَج ٍ زجْیشاذ الخاراسکَخی 

مجْیصاِت دغتگاُ ّای  اغت جْت بیوازاً  ورِ ًریراش برِ           

 زبیَْؾ  ٍ جساح  شًاى ٍ هجازی ادزازی ٍ ...دجساح  دازًد. 

 ریال 110/000/000لیوت دغتگاُ ّا : 
 هؿازوت خیسیي ٍ هػاػدت زیاغت هحتسم داًؿگاُ مح  خرید : 
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 دسسگاُ تذ زیثل )هیش غذا خَری( ٍ الکز )کوذ تیوار(  19تْزُ تزداری 

هیص غرا خَزی ٍ وود بیواز جْت اغتفادُ بیوازاى دز بیؽ ّرا    

 ه  باؾد .

 ریال 20/000/000لیوت دغتگاُ ّا : 
 هؿازوت خیسیي ٍ هػاػدت زیاغت هحتسم داًؿگاُ مح  خرید : 

 باوک تجارت شعبه شهید بهشتی  991013117100شماره حساب خیریه سالمت شهرستان خرمدره جهت واریز کمک های وقدی 

 اٍرصاًس cprهاًیسَر تذ سایذ  ازاق  تْزُ تزداری اس دسسگاُ 

ٍغیلِ ای اغت جْت هؿاّدُ هػتمین نرسبراى لرلرب ، چرازت            

 گسافیى  نسباى للب ٍ مٌفع

 ریال  52/500/000لیوت دغتگاُ : 

 هؿازوت خیسیي ٍ هػاػدت زیاغت هحتسم داًؿگاُ  مح  خرید : 



 زخر سِ ضکي  19تْزُ تزداری اس 

میت   اغت جْت  اغتمساز بیواز بس زٍی تى ٍ با اّرسم غرِ       

 ٍنؼیتِ    

 ریال  68/640/000لیوت دغتگاُ ّا : 

 هؿازوت خیسیي ٍ هػاػدت زیاغت هحتسم داًؿگاُ  مح  خرید : 

 ٍ اٍرصاًس icuتْزُ تزداری اس هاًیسَر ّای ساًسزال  
هاًیتَز غاًتسا  ٍغیلِ ای اغت جْت هؿاّدُ هػتمین نسباى للب ، چازت 

 گسافیى  نسباى للب ٍ مٌفع

 ریال 210/000/000لیوت دغتگاُ ّا : 

 هؿازوت خیسیي ٍ هػاػدت زیاغت هحتسم داًؿگاُ  مح  خرید : 

 ارُ گچ تزیدسسگاُ   5تْزُ تزداری اس 
ازُ ای اغت وِ اش تى بسای بسیدى گچ ؾىػتِ برٌردی اغرترفرادُ             

 ه  ؾَد . 

 ریال 20/000/000لیوت دغتگاُ : 

 هؿازوت خیسیي ٍ هػاػدت زیاغت هحتسم داًؿگاُ  مح  خرید : 

 زَرًیکر تْزُ تزداری اس دسسگاُ 
مَزًیىت ٍغیلِ ای اغت جْت ون وسدى فؿاز خَى هٌطمِ هَزد 

 ػول دز اًداهْا 

 ریال  25/000/000لیوت دغتگاُ : 
 هؿازوت خیسیي ٍ هػاػدت زیاغت هحتسم داًؿگاُ مح  خرید : 
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 تْزُ تزداری اس دسسگاُ ًٍسیالزَر خززاتل فَریر خشضکی 

دغتگاّ  اغت جْت بیوازاً  وِ هؿىل حاد مٌفػ  دازًرد   

 ٍ دز اػصام ّا هَزد اغتفادُ لساز ه  گیسد . 

 ریال67/000/000لیوت دغتگاُ : 

 هؿازوت خیسیي ٍ هػاػدت زیاغت هحتسم داًؿگاُ  مح  خرید : 

 تْزُ تزداری اس دسسگاُ عصة یاب  
پیدا وسدى دلیك ٍ لابل اطویٌاى اػصاآ جاًب   ٍغیلِ ای اغت بسای 

 .   دز هماصد ب  حػ  ّای هَنؼ  اغتفادُ ه  ؾَد

 ریال 18/000/000لیوت دغتگاُ  : 

 هؿازوت خیسیي ٍ هػاػدت زیاغت هحتسم داًؿگاُ مح  خرید : 

 باوک تجارت شعبه شهید بهشتی  991013117100شماره حساب خیریه سالمت شهرستان خرمدره جهت واریز کمک های وقدی 

 زخر دیالیش  5تْزُ تزداری اس 

میت   اغت جْت  اغتمساز بیوازاى دیالیصی  بس زٍی تى ٍ 

 موام امَهامیه   

 ریال  105/000/000لیوت دغتگاُ ّا : 

خاًَادُ هحتسم هسحَهِ ضیال ػبادیهؿازوت مح  خرید :    

 ٍ هػاػدت زیاغت هحتسم داًؿگاُ 

 تْزُ تزداری اس دسسگاُ ّای الکسزٍززاخی ٍاحذ  فیشیَززاخی

 دغتگاُ ّای  اش لبیل هَلت  اغتین ، اغتیوَالمَز ٍاٍلتساغًَد

 ریال  87/000/000لیوت دغتگاُ ّا : 

 هؿازوت خیسیي ٍ هػاػدت زیاغت هحتسم داًؿگاُ مح  خرید : 

 تْزُ تزداری اس دسسگاُ ّای هکاًَززاخی ٍاحذ  فیشیَززاخی

دغتگاُ ّای  اش لبیل ؾَلدزٍیل دیجیتا  ، صٌدل  وَادزغپع ، 

 دیجیتا  ، یًَیت ّات په ٍ ...   IRچساؽ 

 ریال  61/000/000لیوت دغتگاُ ّا : 
 هؿازوت خیسیي ٍ هػاػدت زیاغت هحتسم داًؿگاُ مح  خرید : 



 ضَک اٍرصاًسDC تْزُ تزداری اس دسسگاُ 

DC             ؾَن ٍغیلِ ای اغت جْت غرسورَآ تزمریرور  ّرای

 خطسًان للب   

 ریال  100/000/000لیوت دغتگاُ : 

 هؿازوت خیسیي ٍ هػاػدت زیاغت هحتسم داًؿگاُ  مح  خرید : 

 اٍرصاًسECG دسسگاُ  5تْزُ تزداری اس 
ECG        ٍغیلِ ای اغت جْت ثبت فؼالیت الىتسیى  للب ٍ مؿریریر

 ٍ اختالالت ّدایت  للب MIاًَاع بیوازیْای خطسًان للب  هثل 

 ریال 36/000/000لیوت دغتگاُ ّا :  

 هؿازوت خیسیي ٍ هػاػدت زیاغت هحتسم داًؿگاُ مح  خرید : 

 خوح اًفَسیَى  دسسگاُ  7تْزُ تزداری اس 
پوپ اًفَشیَى ٍغیلِ ای اغت جْت مٌظین ٍ اًفَشیَى دلیك لطسات غسم ٍ 

 دازٍّا بِ بیوازاى 

 ریال 88/000/000لیوت دغتگاُ ّا : 

 هؿازوت خیسیي ٍ هػاػدت زیاغت هحتسم داًؿگاُ  مح  خرید : 

 زسر ٍرسش تْزُ تزداری اس دسسگاُ 

دغتگاُ مػت ٍزشؼ ٍغیلِ ای اغت جْت ثبت فؼالیت الىتسیىر   

 للب دز حیي فؼالیت شًدگ  زٍشهسُ  

 ریال 127/000/000لیوت دغتگاُ : 

 هؿازوت خیسیي ٍ هػاػدت زیاغت هحتسم داًؿگاُ  مح  خرید : 

 ABG تْزُ تزداری اس دسسگاُ 
ABG   ٍُغیلِ ای اغت جْت غٌجؽ گاش خَى ؾسیاً  هَزد اغتفراد

لساز ه  گیسد ٍ دز مؿیی  بیوازاى تغو  ٍ هػوَهیت ٍ بریرورازاى    

 ٍابػتِ بِ دغتگاُ مٌفع هصٌَػ  وازبسد دازد .

 ریال  140/000/000لیوت دغتگاُ : 

هؿازوت خیسیي ٍ هػاػدت زیراغرت هرحرترسم        مح  خرید :  

 دسسگاُ ززالی احیاء 7تْزُ تزداری اس 

مسال  احیاء یه وود هتحسن دازای طبمات هتؼدد جرْرت     

 چیدى دازٍ ٍ  مجْیصات هَزد ًیاش احیاء بیوازاى ه  باؾد . 

 ریال 20/900/000لیوت دغتگاُ ّا :  

 هؿازوت خیسیي ٍ هػاػدت زیاغت هحتسم داًؿگاُ مح  خرید : 
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 ازَآًاالیشر  تْزُ تزداری اس دسسگاُ 

غتگاّ  اغت وِ جْت اًجام تشهایؿْای هتٌَع بس زٍی مؼرداد شیرادی     د

ًوًَِ تشهایؿگاّ  بِ صَزت امَهامیه ٍ با دلت ٍ غسػت شیاد بِ واز هر   

 زٍد . 

 ریال 175/000/000قیلت دستگاه : 

 هؿازوت خیسیي ٍ هػاػدت زیاغت هحتسم داًؿگاُ مح  خرید : 

 باوک تجارت شعبه شهید بهشتی  991013117100شماره حساب خیریه سالمت شهرستان خرمدره جهت واریز کمک های وقدی 

 تْزُ تزداری اس دسسگاُ فسال هاًیسَریٌگ 
دغتگاُ فتا زجٌیيد هاًیتَزیٌر اطالػات گسافیى  یا ػددی اش ًرس       

ٍ فؼالیت زحن هادز زا بسای ازشیاب  غالهت جٌیي  (FHRدنسباى جٌیي

 . زا فساّن ه  غاشد

 ریال  56/000/000لیوت دغتگاُ : 

 اش طسیك اػتباز بسًاهِ پسیٌاما  داًؿگاُ   مح  خرید : 

 تْزُ تزداری اس دسسگاُ زخر احیاء ًَساد 

میت  اغت وِ ًَشاد زٍی تى لساز ه  گیسد ٍ دازای ٍیطگ  ّای 

 اش لبیل وٌتس  حسازت ٍ ایجاد گسهای هَنؼ  بس بدى ًَشاد ٍ ....  

 ریال 66/000/000لیوت دغتگاُ ّا :  

 اش طسیك اػتباز بسًاهِ پسیٌاما  داًؿگاُ   مح  خرید : 




