
بسمٍ تعبلي 
فشَ اعتؼالَ هببء 

ثيّبسعتبْ آيت اٌٗ وبشبٔي شٙشوشد 

 

: پيمبوكبر محترم / شركت 
 

باسالم  

 
وبال٘بي ِششٚحٗ ريً / ايٓ ِشوض دس ٔظش داسد خذِبت       

سا اص طشيك ششوتٙب ٚ پيّبٔىبساْ ٚاجذ اٌششايط 

خشيذاسي منبيذ ٌزا تمبضب داسد حذالً ليّت پيشٕٙبدي 

ثب تٛجٗ ثٗ ٔىبت صيش اػالَ 21/6/91خٛد سا تب تبسيخ 

. فشِبئيذ

حذاوثش ٍِٙت اجنبَ وبس پظ اص اػالَ ٔتيجٗ ثٗ ثشٔذٖ - 

. يه ٘فتٗ ِي ثبشذ

. وٍيٗ وغٛسات لبٔٛٔي ثؼٙذٖ پيّبٔىبس ِي ثبشذ- 

ايٓ ِشوضدس أتخبة ٚ اسجبع عفبسػ ٘شيه اص الالَ - 

. ثصٛست أتخبثي خمتبس اعت

جٙت ششوت دس اعتؼالَ ِي ثبيغت وٍيٗ ضّبئُ سا ِٙش ٚ - 

اِضبء منٛدٖ ٚ دس صٛست ػذَ متبيً دس ٍِٙت تؼيني شذٖ 

. وتجًب ايٓ ِشوضسا ِطٍغ عبصيذ

دس صٛست دٚسٔگبس پيشٕٙبد ليّت ٚ ضّبئُ پيٛعت ٔغجت - 

ثٗ اسعبي اصً ِذاسن اص طشيك پغت پيشتبص دس اعشع ٚلت 

. فشِبييذ

حتٛيً وٍيٗ الالَ دس أجبس داسٚيي ِشوض ٚ محً آْ - 

. ثؼٙذٖ پيّبٔىبس ِي ثبشذ

 متبط حبصً 0381-2264839جٙت ٘شگٛٔٗ عئٛاي ثب مشبسٖ  - 

. فشِبييذ

-خيبثبْ پشعتبس- شٙشوشد: آدسط اسعبي پبعخ اعتؼالَ 

داسٚخبٔٗ - ثيّبسعتبْ آيت اٌٗ وبشبٔي شٙشوشد

مأمًرخريد / وبم ي وبم خبوًادگي كبرپرداز 

 امضبء
  

: تبريخ

: شمبرٌ

 :پيًست



ليّت پيشٕٙبدي ٔبَ ششوت تؼذاد ٔٛع جٕظ سديف 

 پبسط آصِْٛ  ثغتٗ 10ويت لٕذ  1

 //     //   ثغت10ٗويت اٚسٖ  2

  //     //  ثغت10ٗويت وشاتيٕني  3

  //     // ثغتٗ 5ويت ثيٍي سٚثني تٛتبي  4

  Combi screen ثغتٗ 50ٔٛاس ادساسي  5

  پبسط آصِْٛ ثغتٗ CPK 8ويت  6

 //     //  ثغتٗ 10ويت ٌيپبص  7

 دسة CC5/1ِيىشٚتيٛپ  8

داس 

 -  ػذد 5000

 پبستٓ ػٍُ  ويت BHCG 3ويت  9

 -  ػذد 2 پٛٚآ 10

  پاستور ٚيبي 3  آٔيت ژْ سصثٕگبي 11

 -  ػذد 30 ثشط ٌٌٛٗ شٛس 12

 -  وبستٓ 1اپٍيىبتٛس  13

14  ٌٌٗٛPTPTT 5000 اسَٚ جتٙيض  ػذد

گغرت 

 

  داسٚاػ ٚيبي 200حميط وشت خْٛ دي فبصيه  15

اعتبٔذاسد ٔيُ ِه  16

فبسٌٕذ 

 - يه ػذد 

  وبسيض ِٙش وبستٓ 1 عبػتٗ 24ظشف ادساس  17

  پبستٓ طت ٚيبي ONPG 1 ديغه  18

  ٘بيپٓ ِذيب ٚيبي PT 220 ويت تشپجٛثالعتني  19

  // // ٚيبي PTT 100 ويت 20

  پبستٓ طت ٚيبي 1 ديغه ثبعيرتاعني  21

 // //  ٚيبي 4 ديغه وٍيٕذاِبيغني 22

 ِشن  لٛطي 2حميط وشت ثالداگبس  23

 // يه لٛطي   ٌِٛشحميط وشت 24

 -  عشي 3 سايت ٌٌٛٗ اي 25

 ِشن دٚ لٛطي  EMBحميط وشت  26

 -   ػذد 5000 وبپ دٚ جذاسٖ  27

 ِشن يه لٛطي  ٔيرتات ٔمشٖ 28

 // يه لٛطي  پشِٕگٕبت پتبعيُ 29

 دي آٚس  ثغتٗ HCV Ab 3ويت  30

 // //   ثغتHbs Ag 3ٗويت  31

 // //   ثغتHIV Ab 3ٗويت  32

  



ليّت پيشٕٙبدي ٔبَ ششوت تؼذاد ٔٛع جٕظ سديف 

 دي آٚس  يه  ثغتٗ Hbs Abويت  33

 پٕج  I ويت تشٚپٛٔني   34

ثغتٗ 

 ِٛٔٛثبيٕذ 

 اوْٛ دٚ ثغتٗ  ساپيذ Abs Agويت  35

  //يه ثغتٗ  ساپيذ HIV Abويت  36

  //يه ثغتٗ   ساپيذHCV Abويت  37

  آس طي طت ٚيبي 150اعتبٔذاسد عذمي پتبعيُ  38

  پبسط آصِْٛدٚ ويت ويت ِٕيضمي  39

 - عٗ وبستٓ الَ  40

  ST PLUSدٖ ٚيبي  وٕرتي خْٛ 41

 سٚص آصِْٛ يه شيشٗ حمٍٛي وشيغتبي ٚيٌٛٗ  42

 // // يه شيشٗ  (فٛشني )حمٍٛي عبفشأني 43

 پبسط عٗ ويت اعيذ اٚسيه  44

آصِْٛ 

 

 ِشن يه ويٍٛ  اعيذ عٌٛفٛعب ٌيغيٍيه 45

46  ٌٌٗٛ100×17  5000  - 

 

 

 

امًر مبلي مركس   مدير بيمبرستبن      كبرشىبس تجُيسات پسشكي 

 

 

    مسئًل داريخبوٍ               كبرپرداز 

 

 

  .............................:تلفه .........................................................:آدرس..............................: وبم شركت 

 

مُر ي امضبء 

 

 

 

 

 

  



:  تبصرٌ ا

دس صٛستي وٗ جمّٛع ليّتٙبي جضء وّرت اص ليّت وً ثٗ 

حشٚف ثبشذ جمّٛع ليّتٙبي جضء اػالَ شذٖ حمبعجٗ ِي 

. گشدد

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 مأمًر خريد                          وبم ي امضبء مسئًل ياحد تداركبتي/ وبم يامضبء كبرپرداز

 

ايٕجبٔت                          حبضشَ اجنبَ 

حتٛيً وبال فٛق سا ثب ِشخصبت ٚ ثشٔبِٗ صِبٔي / خذِبت

. حتٛيً دُ٘/ تؼيني شذٖ اجنبَ 

 

: وبم ي وبم خبوًادگي پيشىُبد دَىدٌ قيمت

: وبم شركت پيشىُبد دَىدٌ قيمت

: آدرس قيمت پيشىُبد دَىدٌ قيمت

: تلفه تمبس 

: وبم ي وبم خبوًادگي 

 :امضب


