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 بسمه تعالی

  79 در سال  شبکه بهداشت ودرمان  پلدشت  مصرفی پزشکی مرکز بهداشت استعالم بهاء 

:                                          کذ  /کذ ملی فشوشگبه / ششکت :                                             به شنبسه ملی مذیشیت / سیبست محتشم

 اقتصبدی :   

بدددددددددده  دس  :                                                                    ل دددددددددد  :                                 کددددددددددذ   ددددددددددتی :                                        

شدددرکه ب ذاشدددت ودسمدددب     اقدددمم مصدددشفی  ضشدددکی مشکدددض ب ذاشدددت        ل کددد :                                   ایددد  شدددرکه دس   دددش داسد  

 مبیدددذ ذ  دددزا خرااسدددمنذ اسدددت  دددذاق  ق مدددت  خشیدددذاسی   خدددرد سا  ددد  اص بشتدددضاسی  سدددشی با  اسدددت مم ب دددب   97 لذشدددت دس سدددب   

الصم بددده رکدددش اسدددت   سدددن بدی  خدددرد سا  ددد  اص مقب  ددده دق دددر شدددشایع مندددذسن دس بدددشم اسدددت مم بددده ایددد  شدددرکه ا دددمم فشمبی دددذذ  

   ا ضامی می ببشذذ ذملی بشای اشخبص  ق قیکذ اقتصبدی بشای اشخبص  قرقی و کشنبسه ملی و  "دسن

 ثب پست پیشتبظ ٍ زض صَضت اضسبل ثب اتَثَس ثیي شْطی ثب لجض اًجبضاضسبل ًوبییس."استعالم ضا پس اظ تکویل ثِ صَضت حضَضی یب تطجیحب  "لطفب 

  وی ثبشس.ً جوع کل هجلغٍ ثصَضت  ثَزُضزیف ثِ ضزیف لیوت ّب  استعالم ثْبء ثطای 

 .کلیِ کسَضات لبًًَی اعن اظ ثیوِ ٍ هبلیبت ثط عْسُ فطٍشٌسُ هی ثبشس 

 لیوت حطٍفی هَضز تبئیس ذَاّس ثَز.،ٍ زض صَضت ًبذَاًب ثَزى  ثٌَیسس فطٍشٌسُ ثبیس لیوت کبال ضا ّن ثِ عسز ٍ حطٍف 

 سیگطز ذَاّس ذبضج زٍضاستعالم اظ ٍ ًجَزُ لجَل هَضز ٍ تیغ ظًی یگطفتگ الن ، یذَضزگ للن گًَِ ّط یزاضا ات شٌْبزیپ. 

  ُآى ضا ثِ ایي شجکِ اعالم فطهبئیسزضصَضت زاشتي گَاّی اضظش افعٍز. 

 ٍثبیستی پبکبت  اشربص حمَلی الن هْط شسُ ثبشس.کلیِ اٍضاق تسلیوی ثبیس هوَْض ثِ  هْط ٍ اهضبء شطکت کٌٌسُ ثبشس 

 ثبیستی ثبشس. زاضز ءکِ زض اسبسٌبهِ شطکت حك اهضبعبهل ٍ همبم تفَیض زاض هسیط کلیِ اٍضاق  استعالم ثْبء  فمط ثب اهضب 

   هیتَاًیس فبیل استعالم ثْبء ضا اظ آزضس ایٌتطًتی شجکِ ثْساشت ٍ زضهبى پلسشت ثِ ًشبًیwww.poldasht.umsu.ac.ir. .زاًلَز ٍ زضیبفت ًوبئیس 

  هی ثبشس. 08/12/97هَضخ  ضٍظ چْبضشٌجِ  ٍلت ازاضی   14:30تحَیل هساضن استعالم ثْبء تب آذطسبعت 

 ذَاّس ثَز. 09/12/97هَضخ  12:00استعالم ثْبء زض سبعت  یتبضید ثبظگشبی 

 شٌبسِ  "باشربص حمَلی شطکت کٌٌسُ ثبیس زاضای شٌبسِ هلی ثبشٌس ٍ زضصَضت عسم زاشتي شٌبسِ هلی اظ زٍض استعالم ثْبء کٌبض کصاشتِ ذَاٌّس شس. لطف

  ٍثطای اشربص حمیمی کس هلی : ٍ کس التصبزیهلی شطکت یب فطٍشگبُ ضا زضایي لسوت هطلَم فطهبییس.شٌبسِ هلی 

 ٍاحس حطاست شْطستبى پلسشت ؛ ثلَاض صٌن ثالغی هجتوع ازاضی ؛ طجمِ سَم شجکِ ثْساشت ٍزضهبى پلسشت ثِ  –ضثبیجبى غطثی استعالم ضا ثِ آزضس : آش

 تحَیل ًوبییس.  شجکِ 

  :توبس حبصل فطهبییس 09145164532یب تلفي ّوطاُ : 044-34286318زض صَضت زاشتي ّطگًَِ سئَال ثب شوبضُ تلفي. 

  ایه بند حتما" ًوی ثبشس/ًوی ثبشن. 1337لبًَى هٌع هساذلِ کبضکٌبى زٍلتی زض هعبهالت زٍلتی هصَة زی هبُ ایي شطکت/ایٌجبًت هشوَل

 مطالعه و مهر و امضاء گردد.

 م ش وامضب  فشوشنذه                                                                                                                                                            کبس شداص  م ش و امضب               

  ر  ذ  ر ب صاده مح   جل   صاده  

 م ئر   شاست      سئ   مشکض ب ذاشت         

 فشابد سسر ی       دکتش ش شی اسسم  کشیمی         

 سئ   امرس اداسی  مذیش شرکه ب ذاشت و دسمب   لذشت                م ئر  امرس مب ی     
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 79استعالم بهاء مصرفی پزشکی مرکز بهداشت شبکه بهداشت و درمان پلدشت در سال 

 

 لیوت کل ثِ حطٍف لیوت کل ثِ ضیبل لیوت ٍاحس ثِ ضیبل ثطًس تعساز شطح کبال ضزیف

    مذیکظ عذد 100 تیػ تیغتًری   1

    عًپا عذد 10 3.0وخ تخیٍ وایلًن کات  2

اس َزکذام  اوًاع عًوذ  3
 عذد 5

    عًپا

    عًپا عذد 15 وخ کزيمیک 4

اس َزکذام  اوًاع عاکشه 5
 عذد 5

    عًپا

    عًپا عذد 15 ایزيی 6

    عًپا عذد 5 5/8لًلٍ تزاشٍ  7

    عًپا عذد 5 5/7لًٌ تزاشٍ 8

    آرمان ماعک عذد 12 ماعک اکغیضن 9

    - تغتٍ 3 دريشیت 11

     گاله 5 تتادیه قًُای  11

    پیکمذ عذد 5 میکزي عت 12

    - عذد 20 پًار 13
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 لیوت کل ثِ حطٍف لیوت کل ثِ ضیبل لیوت ٍاحس ثِ ضیبل ثطًس تعساز شطح کبال ضزیف

    - عذد 20 عايله 14

    عًپا عذد 10 راتط اکغیضن 15

    - عذد 50 متز پارچٍ ای 16

    - عذد 5 دما عىج یخچال 17

حزیز وًیه  کارته 10 گاس ؼیز اعتزیل 18
 عپاَان

   

    پزگل کارته  5 دعتکش یکثار مصزف 19

    حزیز ایزان جفت200 7دعتکش جزاحی عایش  20

    ایزانحزیز  جفت 200 8دعتکش جزاحی عایش  21

    حزیز ایزان تغتٍ M 70دعتکش التکظ  22

    حزیز ایزان تغتٍ S 50دعتکش التکظ  23

    حزیز ایزان تغتٍ L 20دعتکش التکظ  24

    حزیز ایزان تغتM 20ٍدعتکش التکظ تذين پًدر  25

    حزیز ایزان تغتٍ S 20دعتکش التکش تذين پًدر  26

    حزیز ایزان جفت 100 5/7دعتکش جزاحی  27

    حزیز ایزان جفت 100 5/8دعتکش جزاحی  28

    تیکزان آتی عذد 30 قیچی پششکی 29

    طة اتشار عذد 20 گیج فشار عىج 30

    طة اتشار عذد 30 گًشی فشارعىج 31

    طة اتشار  عذد 50 العتیک دي شیلىگٍ فشارعىج 32

    طة اتشار عذد 20 پمپ فشارعىج 33

    تُىًار حلقٍ 100 چغة لکًپالعت  34

    - عذد 50 چغة اتًکالي 35

    - حلقٍ 50 چغة کاؼذی  36

    - عذد 5 پارايان تاپزدٌ 37

    عًپا عذد 30 عت عزم 38

حزیز وًیه  عذد 100 عاوتی 10تاوذ  39
 عپاَان

   

    - کارته 10 آتغالوگ چًتی 40

    ماعکآرمان  تغتٍ 50 ماعک یکثار مصزف 41

    عًپا عذد 10 لًلٍ عاکشه 42

    عًپا عذد 10 کیغٍ ادرار 43
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 7979استعالم بهاء مصرفی پزشکی مرکز بهداشت شبکه بهداشت و درمان پلدشت درسال 

 

 

 

 

 لیوت کل ثِ حطٍف لیوت کل ثِ ضیبل لیوت ٍاحس ثِ ضیبل تَضیحبت تعساز شطح کبال ضزیف

    عًپا عذد 5 7لًلٍ تزاشٍ کافذار ومزٌ  44

    عًپا عذد 5 4لًلٍ تزاشٍ کافذار ومزٌ  45

عًوذ معذٌ قزمش،واروجی،عثش،  46
 عفیذ

 6اس َزکذام 
 عذد

    پیکمذ

عًوذ والتًن  قزمش،واروجی،عثش،  47
 عفیذ

 6اس َزکذام 
 عذد

    پیکمذ

 َای عًوذ فًلی شمارٌ  48
12،14،16،18،10 

    پیکمذ عذد 6َزکذام 

    پیکمذ عذد 5 راتط عاکشه 49

    عًپا عذد 3 فیذیىگ تیًب 50

 20اس َزکذام  آوضیًکت  قزمش،واروجی،عثش، عفیذ 51
 عذد

    عًپا

    - عذد 20 گاري کشی 52

    َالل ایزان عذد 15 عزوگ گاياص 53

    - عذد 20 چزاغ قًٌ معایىٍ ایزاوی  54

    - عذد 3 لگه اعتیل تشرگ 55

    - عذد 6 چزاغ معایىٍ 56

تیکزان آتی یا  عذد 2 اعپکلًم فلشی کًچک 57
 پارط مذال

   

    تیکزان آتی  عذد 3 عت ایًدی 58

    میکزي سد عذد 50 ضذ عفًوی عطح میکزي سد 59

    تیکزان آتی  عذد 20 پىظ معمًلی  60

 5اس َزکذام  تایی 9تایی ي  5کیف حمل ومًوٍ  61
 عذد

-    

    پىثٍ کايٌ تغتٍ 300 پىثٍ َذريفیل 62

    - عذد 10 گاريی وًسادان 63

    - عذد 3 کزوًمتز 64

    - عذد 3 دماعىج 65

 5اس َزکذام  4ي  9لًلٍ تزاشٍ عایش  66
 عذد

    عًپا
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 79استعالم بهاء مصرفی پزشکی مرکز بهداشت شبکه بهداشت و درمان پلدشت در سال 

 

             

 م ش وامضب  فشوشنذه                                                     م ش و امضب  کبس شداص                                                                                                          

  ر  ذ  ر ب صاده مح   جل   صاده  

 م ئر   شاست      سئ   مشکض ب ذاشت         

 فشابد سسر ی       دکتش ش شی اسسم  کشیمی         

 سئ   امرس اداسی  م ئر  امرس مب ی                 مذیش شرکه ب ذاشت و دسمب   لذشت    

 

 لیوت کل ثِ حطٍف لیوت کل ثِ ضیبل ثِ ضیبل لیوت ٍاحس ثطًس تعساز شطح کبال ضزیف

    عًپا عذد 10 2وخ تخیٍ شمارٌ  67

    عًپا عذد 10 3وخ تخیٍ شمارٌ  68

    عًپا عذد 10 4وخ تخیٍ شمارٌ  69

    عًپا عذد 10 5وخ تخیٍ شمارٌ  70

    تیکزان آتی  عت 2 عت پاوغمان 71

    تیکزان آتی  عت 2 عت تخیٍ 72

    کیمیا طة عذد 2 ماوًمتز اکغیضن 73

    - عذد 5 عیىک محافظ عادی  74

ظزیف پلیمز  عذد 2000 اعپکلًم یکثار مصزف مذیًم 75
 عپاَان

   

   جمع کل: 


