
....................................شرکت  محترم 

با سالم

فرم استعالم بهاء

 مورد نیاز خود را به شرح ذیل از طریق شرکتهای واجد شرایط خریداری اقالم دارویی احتراما نظر به اینکه این مجتمع در نظر دارد 

. و با توجه به نکات ذیل اعالم فرمائید97/5/16نماید لذا تقاضا دارد قیمت  و شرایط پیشنهادی خود را حداکثر تا تاریخ 

.کلیه کسورات قانونی بر عهده پیمانکار می باشد- 1

.این مجتمع در انتخاب و ارجاع سفارش هر یک از اقالم به صورت انتخابی مختار است- 2

.جهت شرکت در استعالم می بایست کلیه ضمائم را  مهر و امضا نمائید- 3

-   بلوار قطب راوندی3کیلومتر  –فرم استعالم وقیمت پیشنهادی خود را در پاکت دربسته و ممهور به مهر شرکت به آدرس کاشان - 4

.را قید نمائید "مربوط به استعالم اقالم دارویی"روی پاکت عبارت . واحد حراست ارسال نمائید- مجتمع بیمارستانی شهید دکتر بهشتی

.به استعالم هایی که خارج از فرمت ذیل به این مجتمع ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد- 5



نوع  دارو

انواع سرم

15000   نیم لیتر1/3-2/3 سرم1

30000 یک لیتر 1/3-2/3سرم2

2000نیم لیتر% 10دکستروز 3

6000نیم لیتر سرم% 5دکستروز 4

2000دکستروز سالین نیم لیتر سرم5

2000دکستروز سالین یک لیتر سرم6

1000رینگر نیم لیتر سرم7

15000رینگر یک لیتر سرم8

3000رینگرالکتات نیم لیتر سرم9

11000نیم لیتر سرم% 0/45سدیم کلراید 10

11000یک لیتر سرم% 0/45سدیم کلراید 11

50000سدیم کلراید نیم لیتر تزریقی سرم12

2000سدیم کلراید یک لیتر بالشتی13

50000سدیم کلراید یک لیتر تزریقی سرم14

18000شستشو نیم لیتر سرم15

9000شستشو یک لیتر سرم16

200نیم لیتر سرم% 6ولوون 17

1500سرم %20مانیتول18

نوع  دارو

فرآوردهای تزریقی

500000 آمپول5ccآب مقطر 1

2200ویال  % 20آلبومین 2

200(یخچالی) آمپول 20mcgآلپروستادیل 3

50(یخچالی) آمپول 500mcgآلپروستادیل 4

9000آتروپین آمپول5

50mg3000آتراکوریوم6

60( tpa) ویال 50آلتپلیس 7

30(یخچالی) واحد180 آمپول 1ccآنتی هپاتیت بی 8

500آدنوزین آمپول خارجی9

50 ویال300/20آیوپک 10

1000 ویال 250آسیکلویر 11

 مهلت زمانی

 جهت تسویه

حساب

 میزان سفارشردیف

سه ماهه

 قیمت پیشنهادی

 به ازای هر قلم

دارو

 تعداد
OFFer 

پیشنهادی

 تاریخ انقضاء

دارو

 نوع

شرکت)برند  

(دارویی

 مهلت زمانی

 جهت تسویه

حساب

 میزان سفارشردیف

سه ماهه

 قیمت پیشنهادی

 به ازای هر قلم

دارو

 تعداد
OFFer 

پیشنهادی

 تاریخ انقضاء

دارو

 نوع

شرکت)برند  

(دارویی



نوع  دارو

فرآوردهای تزریقی

800 ویال500آسیکلویر 12

2000 ویال1grآمپی سیلین 13

2000 ویال500آمپی سیلین 14

5000 ویال250mgآمپی سیلین 15

400ویال1/5آمپی سیلین سولباکتام 16

400 ویال3آمپی سیلین سولباکتام 17

300(یخچالی) ویال50mgآمفوترسین بی 18

700سرم% 5آمینواسید بدون الکترولیت 19

1200سرم% 10آمینواسید بدون الکترولیت20

500 آمپول250آمینوفیلین 21

100نوزادان % 10آمینوون 22

2500 آمپول150آمیودارون23

1200 آمپول100آمیکاسین24

1200 آمپول500آمیکاسین25

100 گرم1ایمونوگلوبولین 26

200(یخچالی) IVIG گرم  ویال 2.5ایمونوگلوبولین 27

1200(یخچالی)- ویال(IvIg)گرم 5ایمونوگلوبولین 28

30(یخچالی) ویال 20mgاینتگریلین 29

30(یخچالی) ویال 75mgاینتگریلین 30

300 آمپول20mgاتومیدیت31

960اپی نفرین ا سی سی آمپول32

3000 ا سی سی آمپول0اپی نفرین33

50(یخچالی) آمپول 2000اریتروپویتین آلفا 34

1200(یخچالی)آمپول (آلفا) 4000اریتروپویتین 35

100آلفا (یخچالی) آمپول10000اریتروپوئیتین 36

50گرم ویال 1استرپتومایسین 37

15000گرم آمپول1(تایلوفن)استامینوفن38

50 ویال1500000استرپتاز39

100 ویال370/50 (آیوپامیدول)اسکن لوکس40

10 ویال100mgاسمولول 41

800 آمپول50mgافدرین42

10 آمپول10استرادیول والرات 43

 مهلت زمانی

 جهت تسویه

حساب

 میزان سفارشردیف

سه ماهه

 قیمت پیشنهادی

 به ازای هر قلم

دارو

 تعداد
OFFer 

پیشنهادی

 تاریخ انقضاء

دارو

 نوع

شرکت)برند  

(دارویی



نوع  دارو

فرآوردهای تزریقی

2000mg100ان استیل سیستین آمپول 44

3000 آمپول4000اناکساپرین45

1500 آمپول6000اناکساپرین  46

600 آمپول8000اناکساپارین 47

10000 م گ آمپول4- دمیترون-اندانسترون48

16(یخچالی)ویال کامل1   70/30انسولین 49

64(یخچالی)انسولین ان پی اچ ویال 50

144(یخچالی)انسولین رگوال ویال 51

5000(یخچالی)میکروگرم 50اوکتروتاید آمپول 52

10000(یخچالی  ) آمپول10اکسی توسین53

1000ایزوفلوران ویال54

1000سرم% 10اینترالیپید  55

200 سی سی250اسماف ویال % 20اینترالیپید 56

1000 آمپول4بتامتازون 57

20بتامتازون ال آ آمپول58

4000 آمپول4برم هگزین 59

10cc660آمپول % 4/8بیکربنات سدیم 60

2500ویال% 8/4یا % 7/5بیکربنات سدیم 61

9000%  15پتاسیم کلراید 62

50 میلی گرم200پرالیدوکسیم ویال 63

3000 سی سی 20پروپوفول 64

1000 ویال500mg/50mlپروپوفول 65

5000u504پروتامین سولفات ویال 66

200 آمپول50پروژسترون 67

200 آمپول250پرولوتون 68

800 آمپول50پرومتازین 69

30000 40پنتاپرازول ویال 70

10 ویال1g/10ccپروکایین آمید 71

2/2501500پی پراسیلین  تازوباکتام72

4/51500پی پراسیلین تازوباکتام 73

10پروپرانولول آمپول74

20 آمپول90پامیدرونات75

 میزان سفارش

سه ماهه

 قیمت پیشنهادی

 به ازای هر قلم

دارو

 تعداد
OFFer 

پیشنهادی

 تاریخ انقضاء

دارو

 نوع

شرکت)برند  

(دارویی

 مهلت زمانی

 جهت تسویه

حساب

ردیف



نوع  دارو

فرآوردهای تزریقی

100سی سی ویال10پدیاتریس 76

10(یخچالی)پنوموکوک واکسن77

1000 ویال400- تیکوسین-تارگوسید 78

500 ویال200- تیکوسین-تارگوسید 79

1350 آمپول500ترانگزامیک اسید80

20تتراکوزاکتاید آمپول81

30 آمپول40تریامسینولون 82

3000 ویال خارجی500تیوپنتال 83

2000 آمپول20جنتامایسین84

2000 آمپول40جنتامایسین85

2000 آمپول80جنتامایسین86

4000دگزامتازون آمپول87

100 ویال250دوبوتامین 88

1125دوپامین  آمپول89

500آمپول -0.5دیگوکسین 90

1000ویال% 50دکستروز 91

300 آمپول10دی پیریدامول 92

400 آمپول10دیازپام 93

300 سی سی15دوتارم ویال 94

10000رانیتیدین آمپول95

200(یخچالی)آمپول  (ANTI-D)روفیالک -روگام96

40000 ویال1grسفازولین 97

2000 ویال500mgسفازولین 98

4000 ویال1grسفتازیدیم 99

1200 ویال500mgسفتازیدیم 100

20000 ویال1grسفتریاکسون 101

3000 ویال500mgسفتریاکسون 102

500 ویال500سفپیم 103

200سولوویت ویال104

100(یخچالی) آمپول500mgسوکسینیل کولین 105

100(یخچالی) ویالBLES 135/5ml(27mg/ml)سورفکتانت 106

100cc30000 ویال 200سیپروفلوکساسین 107

 میزان سفارشردیف

سه ماهه

 قیمت پیشنهادی

 به ازای هر قلم

دارو

 تعداد
OFFer 

پیشنهادی

 تاریخ انقضاء

دارو

 نوع

شرکت)برند  

(دارویی

 مهلت زمانی

 جهت تسویه

حساب



نوع  دارو

فرآوردهای تزریقی

4000 آمپول250سیتی کولین108

200(یخچالی) آمپول20mg/10ccسیس آتراکوریوم 109

5000هایپرسالین ویال% 5سدیم کلراید110

400  آمپول200فنوباربیتال 111

1800فنی توئین آمپول112

300 آمپول10mgفنیل افرین 113

10000 آمپول20فوروزماید114

3000 آمپول40فوروزماید115

300(یخچالی)آمپولG-CSF 300ugفیلگراستیم 116

800قلم انسولین آسپارت نوورپید117

300قلم انسولین آسپارت نوومیکس118

50 (گلولیزین)قلم انسولین اپیدرا 119

800قلم انسولین النتوس گالرژین120

200دتمیر -قلم انسولین لومیر 121

400 آمپول3mgگرانیسترون 122

100 سی سی ویال20گلیکوفوس 123

2000لووفلوکساسین ویال124

800 آمپول100لبتالول 125

6000آمپول% 2لیدوکائین 126

400ویال% 2لیدوکائین 127

100لیدوکائین کارپول آمپول128

800 ویال600mgلینزولید 129

2500آمپول (بوپیواکائین) % 5مارکائین نخاعی 130

8  ویال100متاکولین 131

9000 ویال500مترونیدازول 132

50 میلی گرم ویال50متوترکسات133

50 میلی گرم ویال5متوترکسات134

50متوکاربامول آمپول135

1200 آمپول2/0متیل ارگونوین136

3000متوکلوپرامید آمپول137

600 ویال 500mgمتیل پردنیزولون138

 نوع

شرکت)برند  

(دارویی

 مهلت زمانی

 جهت تسویه

حساب

 میزان سفارشردیف

سه ماهه

 قیمت پیشنهادی

 به ازای هر قلم

دارو

 تعداد
OFFer 

پیشنهادی

 تاریخ انقضاء

دارو



نوع  دارو

فرآوردهای تزریقی

15000 ویال ایرانی1grمروپنم 139

9000 ویال ایرانی500mgمروپنم 140

1000سی سی10آمپول  %50منیزیم سولفات 141

250ویال% 50منیزیم سولفات 142

100ویال% 20منیزیم سولفات 143

400 آمپول15میدازوالم 144

6000 آمپول5میدازوالم  145

5ویال (ابکسانترون) 20میتوکسانترون 146

500آمپول% 76مگلومین 147

100ویال10mgمیلرینون پریماکور 148

800 آمپول0/5نئوستیگمین 149

1200 آمپول2/5نئوستیگمین 150

10mg/10ml4000نور اپی نفرین بی تارترات 151

1000نالوکسان آمپول152

10ناندرولون دکانوات آمپول153

5 آمپول50نیتروپروساید 154

2250 آمپول5mg/5ccنیتروگلیسیرین 155

400 آمپول5هالوپریدول 156

40000(ابوریحان) آمپول5000هپارین 157

6000 م گ ایرانی ویال100هیدروکورتیزون 158

1200هیوسین آمپول159

100 آمپول20هیدراالزین 160

100ونوفر آمپول161

20000 ویال500وانکومایسین162

500mg3000ویال   کلوگزاسیلین 163

200ویتامین آ آمپول164

50 آمپول100ویتامین ایی 165

6000ویتامین ب کمپلکس آمپول166

2000 آمپول1000-12ویتامین ب167

200 آمپول300000 3ویتامین د168

3000ویتامین ث آمپول169

300(یخچالی) وریدی آمپول10ویتامین کا 170

 میزان سفارشردیف

سه ماهه

 قیمت پیشنهادی

 به ازای هر قلم

دارو

 تعداد
OFFer 

پیشنهادی

 تاریخ انقضاء

دارو

 نوع

شرکت)برند  

(دارویی

 مهلت زمانی

 جهت تسویه

حساب



نوع  دارو

فرآوردهای تزریقی

200 عضالنی آمپول10mgویتامین کا 171

1000 عضالنی آمپول1mgویتامین کا 172

800         ویال400mgوالپروات سدیم 173

200 ویال320mg I--20ccویزیپک 174

1500 ویال320-100ویزیپک 175

2500 ویال320mg I--50ccویزیپک 176

200(یخچالی) ویال50mg (کنسیداز)کسپوفانژین 177

30(یخچالی) ویال 70mg (کنسیداز)کسپوفانژین 178

500کافئین آمپول180

200آمپول10کلرفنیرامین  181

50کتامین ویال182

1500 میلیگرم آمپول30کتوروالک 183

1000 میلیون واحد ویال1کلومایسین 184

20 آمپول2کلماستین 185

200(یخچالی) واحد 50کلسی تونین 186

2000کلسیم گلوکونات آمپول187

15000آمپول <---- میلیگرم 300کلیندامایسین  188

300"آمپول" .....80/400کوتریموکسازول 189

100(یخچالی)ویال  (پورکتانت) میلی 240کوروسورف 190

 نوع

شرکت)برند  

(دارویی

 مهلت زمانی

 جهت تسویه

حساب

 میزان سفارشردیف

سه ماهه

 قیمت پیشنهادی

 به ازای هر قلم

دارو

 تعداد
OFFer 

پیشنهادی

 تاریخ انقضاء

دارو



نوع  دارو

داروهای شیمی درمانی

15واحد ویال10000آسپاراژیناز1

505اپی روبیسین 2

60 ویال100mg-- اتوپوساید 3

10    ویال50mgاگزالی پالتین  4

10   ویال100mgاگزالی پالتین 5

5 م گ ویال100ایرینوتکان  6

50 ویال1000mg  (هالوکسان)ایفوسفامید 7

10 ویال15 (بلئومایسین)بلئوسل 8

10  ویال150پاکلی تاکسل 9

5 م ل ویال5/ م گ30پاکلی تاکسل 10

60 م گ  ویال20دانوروبیسین 11

2 ویال20mgدانترولن 12

50 م گ ویال10دوکسوروبیسین 13

20 م گ ویال50دوکسوروبیسین 14

4 ویال20دوسه تاکسل 15

4 ویال80دوسه تاکسل 16

2 ویالA واحد بوتولیسم توکسین 500دیسپورت 17

20(یخچالی) ویال100mg  (ردیتوکس)ریتوکسی مب 18

20(یخچالی) ویال500mg (ردیتوکس)ریتوکسی مب 19

20 ویالmg 100رمیکید  اینفلکسی مب 20

20(زولنا) ویال 4mgزولدرونیک اسید 21

30 آمپول2gسدیم بنزوات 22

10سدیم تیوسولفات ویال23

40 گرم  ویال1سیتارابین 24

40 م گ  ویال100سیتارابین 25

60 ویال200 (اندوکسان)سیکلوفسفامید 26

50 ویال500 (اندوکسان)سیکلوفسفامید27

30 م ل ویال50/ م گ 50سیس پالتین  28

30  ویال10mgسیس پالتین  29

1سیانو کیت30

100 م گ500ویال - فری کربوکسی مالتوسوم-فرینجکت31

200    ویال250mgفلوئوراسیل  32

 میزان سفارشردیف

سه ماهه

 قیمت پیشنهادی

 به ازای هر قلم

دارو

 تعداد
OFFer 

پیشنهادی

 تاریخ انقضاء

دارو

 نوع

شرکت)برند  

(دارویی

 مهلت زمانی

 جهت تسویه

حساب



نوع  دارو

داروهای شیمی درمانی

20 ویال500mgگانسیکلوویر  33

100 م گ آمپول400 (یورومیتکسان)مسنا 34

10 ویال 50mgکربوپالتین 35

10 ویال 150mgکربوپالتین 36

100 ویال 1mgوین کریستین  37

100 ویال50mlکاردیوپلژی 38

1010کالدریبین 39

نوع  دارو

فرآورده های خوراکی

12000 قرص80آ اس آ 1

2000 قرص325آ اس آ 2

14000 قرص40آتروواستاتین 3

300آزاتیوپرین قرص4

30ml100 شربت 100mgآزیترومایسین 5

30 شربت30cc-200آزیترومایسین 6

2000 قرص500آزیترومایسین 7

1200 قرص200آسیکلوویر 8

3000قرص/. 5آلپرازوالم 9

200 قرص400آلبندازول 10

30 قرص10آلندرونیت 11

20 قرص70آلندرونیت 12

1500 قرص100آلوپورینول 13

120آلومنیوم ام جی اس شربت14

1000آمانتادین کپسول15

5000 قرص5آملودیپین 16

2000 قرص200آمیودارون 17

200 کپسول500آموکسی سیلین 18

200 قرص50آکاربوز 19

100 قرص100آکاربوز 20

20 سوسپانسیون200اریترومایسین 21

500 قرص100اسپیرونوالکتون 22

 میزان سفارشردیف

سه ماهه

 قیمت پیشنهادی

 به ازای هر قلم

دارو

 تعداد
OFFer 

پیشنهادی

 تاریخ انقضاء

دارو

 نوع

شرکت)برند  

(دارویی

 مهلت زمانی

 جهت تسویه

حساب

 مهلت زمانی

 جهت تسویه

حساب

 میزان سفارشردیف

سه ماهه

 قیمت پیشنهادی

 به ازای هر قلم

دارو

 تعداد
OFFer 

پیشنهادی

 تاریخ انقضاء

دارو

 نوع

شرکت)برند  

(دارویی



نوع  دارو

فرآورده های خوراکی

8000 قرص25اسپیرونوالکتون 23

1000 قرص250استازوالمید 24

7000 م گ قرص500استامینوفن 25

1000 قرص325استامینوفن 26

3000استامینوفن کدیین قرص27

60استامینوفن شربت28

40استامینوفن قطره29

4000 قرص10اگزازپام 30

200ویال , 1gال کارنیتین 31

500 قرص5االنزاپین 32

6000 قرص جوشان ایرانی600ان استیل سیستئین 33

400اندانسترون قرص34

100 قرص250اورسوبیل 35

600 کپسول300اورسوبیل 36

200 قرص5اکسی بوتینین 37

48اکسپکتورانت شربت38

48اکسپکتورانت کدئین شربت39

20ایبوبروفن شربت40

500 قرص400ایبوبروفن 41

100 کپسول100ایتراکونازول 42

150 قرص40ایزوسورباید 43

300 کپسول25ایندومتاسین44

20 م گ80/80/125 تایی3ابیتانت کپسول 45

500 قرص10باکلوفن 46

800 قرص ایرانی8بتاهیستین 47

2000 قرص8برم هگزین 48

200برم هگزین شربت49

4000 قرص5بیزاکودیل 50

100 قرص2/5بروموکریپتین51

400 قرص5بوسپیرون 52

200 قرص2بی پریدین 53

500 قرص1پرازوسین 54

 میزان سفارشردیف

سه ماهه

 قیمت پیشنهادی

 به ازای هر قلم

دارو

 تعداد
OFFer 

پیشنهادی

 تاریخ انقضاء

دارو

 نوع

شرکت)برند  

(دارویی

 مهلت زمانی

 جهت تسویه

حساب



نوع  دارو

فرآورده های خوراکی

200 قرص50پردنیزولون 55

6000 قرص5پردنیزولون 56

400 قرص2پرفنازین 57

400 قرص4پرفنازین 58

300کپسول100پرگابالین 59

300 کپسول50پرگابالین 60

200 قرص15پروپانتلین 61

5 م گ125پریمیدون شربت 62

7000 قرص75پالویکس 63

22000 قرص خوراکی40پنتاپرازول 64

500 قرص400پنتوکسی فیلین 65

600 قرص800پیراستام 66

72پیراستام شربت67

200تئوفلین جی شربت68

1200 م گ قرص750 (لووفلوکساسین)تاوانکس 69

1500 قرص500(لووفلوکساسین)تاوانکس70

3000تامسولوسین کپسول71

300 قرص2ترازوسین 72

500 کپسول250ترانگزامیک اسید73

300 قرص1تری فلوئوپرازین 74

500 قرص4تیزانیدین 75

100 کپسول25دانترولن 76

240دایمتیکون  قطره77

9000 قرص40دایمتیکون 78

30 قرص50دیازوکساید 79

5000 قرص10دومپریدون 80

40دکسترومتورفان شربت81

40دیفن هیدرامین کامپاند شربت82

200دیفن هیدرامین شربت83

1000دیگوکسین قرص84

5دیگوکسین شربت85

3000 قرص60دیلتیازم 86

 میزان سفارشردیف

سه ماهه

 قیمت پیشنهادی

 به ازای هر قلم

دارو

 تعداد
OFFer 

پیشنهادی

 تاریخ انقضاء

دارو

 نوع

شرکت)برند  

(دارویی

 مهلت زمانی

 جهت تسویه

حساب



نوع  دارو

فرآورده های خوراکی

60 میلیگرم1قرص  (سیرولیموس)راپامیون 87

5000 قرص150رانیتیدین 88

240cc20 شربت 75/5ccرانیتیدین 89

400 قرص800 (سوالمر)رناژل 90

5000روغن  کرچک کپسول91

200روغن کرچک شربت92

100 م گ  قرص10ریتالین 93

3000 کپسول300ریفامپین 94

60قرص (ایرانی)  50ریلوزول 95

100 قرص5زولپیدم 96

120 شربت120ccزینک سولفات 97

300(نیوزینک  )زینک گلوکونات شربت 98

1000 قرص500سدیم بنزوات 99

500 قرص50سرترالین 100

1500 کپسول500سفالکسین101

1000سرماخوردگی بزرگساالن قرص102

200 قرص400سفکسیم 103

10 شربت50ccسفکسیم 104

1000(مایکوفنوالت) میلی گرم قرص 500سل سپت105

7000 میکرو گرم قرص200سلنیوم 106

200 قرص ایرانی500سولفاساالزین 107

6000سی الکس قرص108

5002000سیپروفلوکساسین قرص 109

200 قرص20سیتالوپرام 110

2000 قرص10سیتریزین 111

3000 قرص25سیناریزین 112

90 قرص50سیتاگلیبتین 113

200 کپسول50سیکلوسپورین 114

3000فرفولیک قرص115

2000فروس سولفات قرص116

100م گ کپسول25سیکلوسپورین117

20فروس سولفات قطره118

 میزان سفارش

سه ماهه

 قیمت پیشنهادی

 به ازای هر قلم

دارو

 تعداد
OFFer 

پیشنهادی

 تاریخ انقضاء

دارو

 نوع

شرکت)برند  

(دارویی

 مهلت زمانی

 جهت تسویه

حساب

ردیف



نوع  دارو

فرآورده های خوراکی

2000 قرص جوشان500فسفات سدیم 119

100 قرص0/1فلودروکورتیزون 120

20mg/5ml20فلوکستین شربت 121

3000 کپسول100فلوکونازول 122

1000 کپسول50فلوکونازول 123

2000م گ قرص100فنازوپریدین 124

6000 کپسول100فنی توئین125

30فنی توئین شربت126

6000 قرص40فوروزماید 127

2000 قرص1فولیک اسید 128

2000 قرص5فولیک اسید 129

900 قرص5فیناستراید 130

2000 کپسول300گاباپنتین131

4000کپسول100گاباپنتین132

1000الکتولوز شربت133

60 قرص2.5لتروزول 134

15000 قرص25لوزارتان 135

100لوزارتان اچ قرص136

3000لوتیروکسین قرص137

2000 قرص500لوتیراستام 138

10 شربت100لوتیراستام  139

300 قرص5لیزینوپریل 140

125300مادوپار 141

400قرص ( Bلوودوپا ) 250مادوپار 142

400 قرص135مبورین 143

250کپسول (کولیپسان) 200مبورین 144

10 سوسپانسیون125مترونیدازول 145

5000 قرص250مترونیدازول 146

5002000متفورمین 147

9000 قرص50متورال 148

200 قرص95متوهگزال 149

500 قرص23.75mg-متوهگزال150

1500 قرص47/5متوهگزال151

 نوع

شرکت)برند  

(دارویی

 مهلت زمانی

 جهت تسویه

حساب

 میزان سفارشردیف

سه ماهه

 قیمت پیشنهادی

 به ازای هر قلم

دارو

 تعداد
OFFer 

پیشنهادی

 تاریخ انقضاء

دارو



نوع  دارو

فرآورده های خوراکی

500 قرص40مجسترول152

100 قرص250متیل دوپا 153

500 قرص5مدروکسی پروژسترون 154

60 میلیگرم کپسول100مگزیلتین 155

500  قرص15ملوکسیکام 156

900 قرص5ممانتین 157

2000 میلیگرم قرص250منیزیم اکساید 158

3000منیزیوم هیدروکساید سوسپانسیون159

30 کپسول200مگزیلیتین 160

100مولتی ویتامین مینرال کپسول161

600مولتی ویتامین قرص162

30مولتی ویتامین شربت163

200 قرص5مونته لوکاست 164

200قرص10مونته لوکاست 165

600  قرص واژینال 200میزوپروستول 166

100 قرص50مونوسورب 167

1000 قرص250ناپروکسن 168

600 قرص2/5میدودرین 169

100نوافن کپسول170

1000 قرص10نورتریپتیلین 171

1000 قرص25نورتریپتیلین 172

200 قرص100نیتروفورانتویین 173

200 پرل0/4نیتروگلیسیرین 174

1000 قرص6.4نیتروکانتین 175

6000 قرص2.6نیتروکانتین176

600نیستاتین قطره177

3000نیمودیپین قرص178

10150نیکوراندیل 179

150 قرص 20نیکوراندیل 180

1500 قرص0/5هالوپریدول 181

200 قرص25هیدراالزین 182

200 قرص10هیدراالزین 183

1000 قرص10هیدروکسی زین 184

 میزان سفارشردیف

سه ماهه

 قیمت پیشنهادی

 به ازای هر قلم

دارو

 تعداد
OFFer 

پیشنهادی

 تاریخ انقضاء

دارو

 نوع

شرکت)برند  

(دارویی

 مهلت زمانی

 جهت تسویه

حساب



نوع  دارو

فرآورده های خوراکی

1000 قرص25هیدروکسی زین 185

500 کپسول500هیدروکسی اوره 186

2000 قرص50هیدروکلروتیازید 187

2000 قرص خارجی5وارفارین 188

450 م گ قرص500(ویرابکس)وال آسیکلویر 189

2000 قرص200mgوالپرات سدیم 190

5000 قرص500  (دپاکین)والپروات سدیم  191

72 شربت120ccوالپروات سدیم 192

2000 قرص160والسارتان 193

5000 قرص80والسارتان 194

100 قرص ایرانی37/5ونالفاکسین 195

100 قرص75ونالفاکسین 196

10ویتامین ای قطره197

1000 کپسول400ویتامین ایی 198

600 قرص40 - 6ویتامین ب 199

500 قرص100-1ویتامین ب 200

1000 قرص300- 1ویتامین ب201

100ویتامین ث قرص جوشان202

5 قطره3ویتامین د203

1000 قرص25کاپتوپریل 204

100 قرص50کاپتوپریل 205

2000 قرص200کاربامازپین 206

100 قرص25کلرپرومازین 207

400کلرهگزیدین دهانشویه208

16 قرص0/5کابرگولین 209

3000کپسول (روکاترول)کلسیتریول 210

2000کلسیم کربنات قرص211

10کلسیم شربت212

3000د قرص- کلسیم 213

100 میلی گرم قرص15کلسیم فولینات 214

200کلشی سین قرص215

1000کلسیم جوشان216

2000 قرص1کلونازپام 217

 مهلت زمانی

 جهت تسویه

حساب

 میزان سفارشردیف

سه ماهه

 قیمت پیشنهادی

 به ازای هر قلم

دارو

 تعداد
OFFer 

پیشنهادی

 تاریخ انقضاء

دارو

 نوع

شرکت)برند  

(دارویی



نوع  دارو

فرآورده های خوراکی

1000کلیدینیوم سی قرص218

200 قرص100کوئتیاپین 219

600 قرص25کوئتیاپین 220

100 قرص625کوآموکسی کالو221

630 م گ100 کپسولQ10کوانزیم 222

600"قرص" .....80/400کوتریموکسازول 223

10کوتریموکسازول سوسپانسیون224

نوع  دارو

فرآوده های موضعی

40آسیکلوویر پماد چشمی1

30آسیکلوویر کرم موضعی2

80آنتی هموروئید پماد رکتال3

100اریترومایسین پماد چشمی4

10استروژن کونژوگه کرم واژینال5

60الیز پماد ایرانی6

20کرم % 10اوره 7

20کرم% 20اوره 8

4 گرمی500اوسرین 9

20بتامتازون پماد  چشمی10

20بتامتازون پماد موضعی11

100پیروکسیکام ژل12

140پمادچشمی% 1تتراسایکلین 13

50جنتامایسین پمادچشمی14

20دکسپانتنول کرم15

20زینک اکساید پماد16

200گرم کرم50سیلورسولفادیازین 17

20دیلتیازم ژل18

50فنی توئین کرم19

50 گرمی100قوطی 20

50 گرمی200قوطی 21

50لیدوکائین  اچ پماد22

5000لیدوکائین  ژل23

 میزان سفارشردیف

سه ماهه

 قیمت پیشنهادی

 به ازای هر قلم

دارو

 تعداد
OFFer 

پیشنهادی

 تاریخ انقضاء

دارو

 نوع

شرکت)برند  

(دارویی

 مهلت زمانی

 جهت تسویه

حساب

 میزان سفارشردیف

سه ماهه

 قیمت پیشنهادی

 به ازای هر قلم

دارو

 تعداد
OFFer 

پیشنهادی

 تاریخ انقضاء

دارو

 نوع

شرکت)برند  

(دارویی

 مهلت زمانی

 جهت تسویه

حساب



نوع  دارو

فرآوده های موضعی

1500موپیروسین پماد24

100هیدروکورتیزون پمادموضعی25

1 گرمی500وازلین پماد ساختنی 26

30ویتامین آ چشمی پماد27

100د پماد+ویتامین آ28

30کاالمین کرم29

20کاالمین لوسیون30

50کاالندوال پماد31

10%2کلوتریمازول واژینال کرم 32

10%1کلوتریمازول واژینال کرم 33

10کلوتریمازول لوسیون34

200کلوتریمازول کرم موضعی35

3محلول موضعی% 1کلیندامایسین 36

نوع  دارو

پودرها

30او آر اس پودر1

70پسیلیوم 2

1500پیدروالکس پودر3

800سوربیتول پودر4

4 کیلوگرمی1شارکول پودر 5

2 کیلوگرمی1کلرال هیدرات 6

20کی اگزاالت قوطی7

نوع  دارو

فرآورده های استنشاقی

1200آترونت اسپری 1

2000نبوالیزر1ml/.5-بودزوناید-پالمیکورت 2

30(یخچالی)دسموپرسین اسپری بینی3

800( دوز200)سالبوتامول اسپری 4

250400(فلوتیکازون-سالمترول )سروتاید5

125200(فلوتیکازون-سالمترول )سروتاید6

320/9020بودفورم 7

 نوع

شرکت)برند  

(دارویی

 مهلت زمانی

 جهت تسویه

حساب

 میزان سفارشردیف

سه ماهه

 قیمت پیشنهادی

 به ازای هر قلم

دارو

 تعداد
OFFer 

پیشنهادی

 تاریخ انقضاء

دارو

 مهلت زمانی

 جهت تسویه

حساب

 میزان سفارشردیف

سه ماهه

 قیمت پیشنهادی

 به ازای هر قلم

دارو

 تعداد
OFFer 

پیشنهادی

 تاریخ انقضاء

دارو

 میزان سفارشردیف

سه ماهه

 قیمت پیشنهادی

 به ازای هر قلم

دارو

 تعداد
OFFer 

پیشنهادی

 تاریخ انقضاء

دارو

 نوع

شرکت)برند  

(دارویی

 نوع

شرکت)برند  

(دارویی

 مهلت زمانی

 جهت تسویه

حساب



نوع  دارو

فرآورده های استنشاقی

30 اسپری160سیمبی کورت 8

50( دوز120) اسپری125فلوتیکازون 9

20 اسپری 250فلوتیکازون 10

5 اسپری50فلوتیکازون 11

50فلوتیکازون اسپری بینی12

600(استنشاقی)کپسول (فورمترول)فورادیل 13

90لیدوکایین اسپری14

1اسپری- گالترین-نیتروگلیسیرین 15

5000(سالبوتامول+آترونت)کامبیونت نبوالیزر 16

200 کپسول20کرومولین 17

نوع  دارو

شیاف

100 م گ شیاف500(مزاالزین)آساکول 1

140(مزاالزین)آساکول انما 2

100آنتی هموروئید شیاف3

400 شیاف125استامینوفن 4

1000 شیاف325استامینوفن 5

1200شیاف10بیزاکودیل 6

1200 شیاف5بیزاکودیل 7

100 شیاف50دیکلوفناک 8

5000 شیاف100دیکلوفناک 9

200 گرم شیاف1گلیسرین 10

200گ شیاف2گلیسیرین 11

14 انما100هیدروکورتیزون 12

نوع  دارو

قطره

100اشک مصنوعی قطره1

30لیپوزیک ژل چشمی 2

60بتامتازون قطره3

240دایمتیکون قطره4

10جنتامایسین قطره5

200سدیم کلراید بینی قطره6

 میزان سفارشردیف

سه ماهه

 قیمت پیشنهادی

 به ازای هر قلم

دارو

 تعداد
OFFer 

پیشنهادی

 تاریخ انقضاء

دارو

 نوع

شرکت)برند  

(دارویی

 مهلت زمانی

 جهت تسویه

حساب

 مهلت زمانی

 جهت تسویه

حساب

 میزان سفارشردیف

سه ماهه

 قیمت پیشنهادی

 به ازای هر قلم

دارو

 تعداد
OFFer 

پیشنهادی

 تاریخ انقضاء

دارو

 نوع

شرکت)برند  

(دارویی

 مهلت زمانی

 جهت تسویه

حساب

 میزان سفارشردیف

سه ماهه

 قیمت پیشنهادی

 به ازای هر قلم

دارو

 تعداد
OFFer 

پیشنهادی

 تاریخ انقضاء

دارو

 نوع

شرکت)برند  

(دارویی



نوع  دارو

قطره

50قطره% 10سولفاستامید 7

10قطره% 20سولفاستامید 8

100سیپروفلوکساسین قطره9

40قطره بینی0/25%فنیل افرین 10

40قطره بینی0/5%فنیل افرین 11

5لووفلوکساسین قطره12

نوع  دارو

کاال

2160آب مقطر یک لیتری1

20کارتن  لیتری4محلول سایدکس 2

2880 بتادین سبز لیتر3

20 کارتنبتادین قهوه ای لیتر اسکراب4

2880 سی سی250اسپری الکل 5

72 سی سی کلرهگزیدین دار250اسپری الکل 6

6000سر سوزن انسولین قلمی7

20 کارتن درجه70الکل شیشه ای لیتر8

10 کارتن260ژل آبی 9

180 کارتن لیتری4ژل آبی 10

 مهلت زمانی

 جهت تسویه

حساب

 میزان سفارشردیف

سه ماهه

 قیمت پیشنهادی

 به ازای هر قلم

دارو

 تعداد
OFFer 

پیشنهادی

 تاریخ انقضاء

دارو

 نوع

شرکت)برند  

(دارویی

 میزان سفارش

سه ماهه

 قیمت پیشنهادی

 به ازای هر قلم

دارو

 نوع

شرکت)برند  

(دارویی

 مهلت زمانی

 جهت تسویه

حساب

 تعدادردیف
OFFer 

پیشنهادی

 تاریخ انقضاء

دارو


