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 صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه از سال 1374 در جهت تامین نیازهای بیمارستانی ، مراکز درمانی ، تحقیقاتی 
تایید وزارت  به  و همزمان  معادن درآمد  و  به عضویت وزارت صنایع  افتخار  با  و  تاسیس شد  آزمایشگاهی  و 

بهداشت و درمان و اموزش پزشکی نائل شد. 
برنامه اصلی این شرکت در راستای خود کفایی صنایع پزشکی و آزمایشگاهی و تحقیقاتی بوده و اصول و ارزش 

های بنیادین خود را به شرح زیر اعالم میدارد:
• توسعه مشتری مداری 

• حفظ استاندارد ها و ارتقا آنها 
• ارائه خدمات جدید و ارزشمند به مشتریان 

• استمرار درنوآوری و توسعه محصوالت جدید 
• تامین نیازهای خاص مراکز درمانی و تحقیقاتی و خدمات تحویل سریع 

• صداقت و اعتماد پذیری

همچنین این شرکت با دریافت لوح افتخار از انجمن مخترعین و مبتکیرین ،دریافت گواهینامه سیستم مدیریت 
کیفیت ISO ودریافت نشان استاندارد اتحادیه اروپا برگ زرینی را در کارنامه کاری خود به ثبت رسانده است .

اولین بودیم و اولین میمانیم 
مایکی از بزرگ ترین تولید کنندگان ایرانی در حوزه تجهیزات چهارگانه بیمارستانی هستیم که با اتکا برتولید با 

کیفیت و پاسخگویی سریع تالش کرده ایم خدمتی ارزشمند به جامعه پزشکی و درمانی ارائه نماییم .
تک نوع خاورمیانه به عنوان قدیمی ترین شرکت تولید کننده تجهیزات استنلس استیل بیمارستانی و سکوبندی 
آزمایشگاهی در ایران همواره به عنوان شرکت پیشرو و الگو برای سایر شرکت های فعال در این زمینه شناخته 
شده است و با دارا بودن ده ها ثبت اختراع کلینیکال سینک ،سینک اسکراب ،میز کالبد شکافی ،میز تاریکخانه دو 
منفذه ،وان شستشوی نوازد ،وان درمان ،هود المینار آزمایشگاهی در دو تیپ  AوB خشک کن فیلم رادیولوژی و 

..... همچنان بعنوان شرکت پیشرو در این صنعت شناخته میشود .
نقطه قوت و مزیت بارز ما بهرمندی از افراد کارآمد است که در کوتاه ترین زمان ممکن تولید تجهیزات مورد نیاز 

مشتری را فراهم می آورد .
در راستای تجهیز هرچه بهتر مراکز درمانی مطابق با استاندارد بیمارستان های ایمن و اعتبار بخشی ما با بهره 
گیری از تیم مشاوران توانمند امکان مشاوره رایگان برای مراکز درمانی در حال ساخت در حال تجهیز و یا نیازمند 

توسعه را فراهم نموده ایم تا بتوانیم مسئولیت خطیر خود را به نحو احسن به انجام برسانیم .
در این دفترچه سعی شده تعداد محدودی از تجهیزات تولید شده در صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه معرفی 

شوند امید است بتوانیم گامی بزرگ در جهت خودکفایی این صنعت برداریم .
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بیمارستاین  تجهیزات 

تجهیزات بیمارستانی
Operating Room Equipment

4
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L:80,160,240 CM
w:56 CM
h :120 CM

Dimensions:

stainless steel  304material
Entrance to the operating room                      uses

 سینک اسکراب
Sink Scrub   

Code:SS11      

)Operating Room Equipment( 1 - تجهیزات اتاق عمل 
این تجهیزات شامل انواع ترالی ها ، کمدها و سینک های اسکراب می باشد که به برخی از تجهیزات در این بخش  

اشاره شده است.
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بیمارستاین  تجهیزات 

 کمد اتاق عمل
The Operating Room Wardrobe

    Code:SCA02

L:100CM
W:45CM
H:180CM                                            

Dimensions:

stainless steel  304material

operating room                                       uses

 تجهیزات اتاق عمل
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  کمد تمام درب استیل 
Fully Steel Door Wardrobe

Code:SCA03  

L:100CM
W:45CM
H:180CM                                            

Dimensions:

stainless steel  304material

operating room and Sterile sub                                       uses

 Operating Room Equipment
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بیمارستاین  تجهیزات 

  ترالی برس اسکراب )ترالی لگن سیار( 
Mobil Basin Trolley

Code:ST40 ,ST46

L:50 CM
W:70 CM
H:90 CM

Dimensions:

stainless steel  304material
surgery room                                       uses

 تجهیزات اتاق عمل
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  ترالی ابزار جراحی  
Surgical Instrument Trolley

      Code:ST58

L:80 CM
W:40 CM  
H:90 CM

Dimensions:

stainless steel  304material

surgery room                                       uses

 Operating Room Equipment
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بیمارستاین  تجهیزات 

  سطل اتاق عمل 
Operating Room Trash Bin

Code:ST21

Diameter:45CM                                                       Dimensions:

stainless steel  304material
operating roomuses

 تجهیزات اتاق عمل
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L:140CM
W:50CM
H:90CM                                            

Dimensions:

stainless steel  304material
operating room                                       uses

  میز )ترالی ( منحنی
Curved Table (Trolley)

Code:ST56           

  Hoteling Hospital Equipment
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بیمارستاین  تجهیزات 

L:65CM
W:45CM
H:90~120CM                                            

Dimensions:

stainless steel  304material
operating room                                       uses

   میز میو 
MAYO Table

Code: ST 50

 تجهیزات اتاق عمل
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L: 85 CM
W:30 CM  
H:90 CM

Dimensions:

stainless steel  304material
Front in the operating room                                       uses

   جا کفشی - رک گاز استریل 
Comfort Shoe Shelf

Code:ST44

  Hoteling Hospital Equipment
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بیمارستاین  تجهیزات 

تجهیزات این بخش از فضای بیمارستان ها شامل انواع ترالی ها، قفسه های استیل، کمد ها و سینک های شستشو 
می باشد که شامل :

  سینک سه مرحله ای شستشوی ابزار 
Three-stage Instrument Washing Sink

Code:TSW09         

2-تجهیزات CSSD،CSR، اتاق های استریل فرعی و فضای لندری 
(CSR and CSSD equipment ,Sterile Sub room and Laundry Area)

L:190 CM
w:60 CM
h :90 CM

Dimensions:

stainless steel  316,304material
Applicable in csr for tool cleaning                                       uses

CSR .CSSDتجهیزات 
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  کابینت های زمینی و دیواری استیل 
Steel  Cabinet

Code:SCA06

According to customer’s requestDimensions:
stainless steel  304material
Csr,cssd, surgery roomuses

  CSR and CSSD equipment
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بیمارستاین  تجهیزات 

  قفسه استیل ساده و متخلخل 
Porous and Simple Steel Shelf

Code:SR01   

L : …….
W:45 CM
H:180 CM

Dimensions:

stainless steel  304material
Csr, cssd, Sterile subuses

CSR .CSSDتجهیزات 
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  میز بسته بندی 
Packing Desk

Code: SB 02

L:140 CM
W:90~160 CM
H: 90CM                                            

Dimensions:

stainless steel  304material
Csr, cssd                                          uses

  CSR and CSSD equipment
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بیمارستاین  تجهیزات 

  ترالی حمل پک استریل 
Trolley carrying sterile pack

Code:ST32

L:85 CM
W:50 CM  
H:85 CM

Dimensions:

stainless steel  304material
Csr,cssd, surgery room                          uses

CSR .CSSDتجهیزات 

18



TAKNO-E-KHAVARMIANEH
HOspITAl EquIpMENT

  ترالی )بین( تک و دو سلول 
Trolley Bin (single cell/double cell)

Code:STB08           

L:85 CM 
W:50 CM
H:85 CM

Dimensions:

stainless steel  304material
Csr,cssd, surgery room                          uses

  CSR and CSSD equipment

www.takno.net19



بیمارستاین  تجهیزات 

  ترالی حمل البسه سبد دار 
Clothes Transport Trolley with Basket

Code:ST33  

L : 80 CM
W:50 CM
H:90 CM

Dimensions:

stainless steel  304material
Csr, cssd, Laundry                          uses

CSR .CSSDتجهیزات 
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  دیوارکشی با پارتیشن استیل مابین اتوکالوها 
Steel portition fencing between  Auto cloves

Dimensions:
stainless steel  304material
Csr, cssd                                          uses

  CSR and CSSD equipment
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بیمارستاین  تجهیزات 

3-تجهیزات هتلینگ بیمارستانی 
Hoteling Hospital Equipment 

  ترالی پانسمان 
Trolley Dressing

Code: ST24           

L : 80cm
W:50 CM
H:90 CM

Dimensions:

stainless steel  304material

Clean room, Dressing room, 
Emergency room,….

uses

 تجهیزات هتلینگ بیمارستاین
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  ترالی اورژانس 
Emergency Trolley

Code: ST24          

L : 80cm
W:50 CM
H:90 CM

Dimensions:

stainless steel  304, Galvanizedmaterial
Emergency room, surgery rooms                                                                           uses

  Hoteling Hospital Equipment
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بیمارستاین  تجهیزات 

  ترالی ساده 
Conventional Trolley

Code: ST50           

L : 80cm
W:50 CM
H:85 CM

Dimensions:

stainless steel  304 material
Emergency room, surgery rooms, 
Public spaces of the hospital                                                                          

uses

 تجهیزات هتلینگ بیمارستاین
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  ترالی دارو
Medicine Trolley

Code: ST08           

L : 70cm
W:50 CM
H:100 CM

Dimensions:

stainless steel  304 material
Emergency room, surgery rooms, 
clean room                                                                         uses

  Hoteling Hospital Equipment
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بیمارستاین  تجهیزات 

  ترالی  دو کشو
Two drawers Trolley

Code: ST26           

L : 70cm
W:50 CM
H:90 CM

Dimensions:

stainless steel  304 material
 Public spaces of the hospital                                                                       uses

 تجهیزات هتلینگ بیمارستاین
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  ترالی  اکو کاردیو گرافی 
Echocardiography (ECG) Trolley

Code: ST20           

L : 50cm
W:50 CM
H:80 CM

Dimensions:

stainless steel  304 material
Echo Cardio Roomsuses

  Hoteling Hospital Equipment
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بیمارستاین  تجهیزات 

  میز پرتابل استیل 
Steel portable Desk

Code: STB 35           

Dimensions requested by customerDimensions:
stainless steel  304 material
Public spaces of the hospitaluses

 تجهیزات هتلینگ بیمارستاین
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  ترالی حمل نوزاد 
Trolley Carrying baby

Code: ST46

L:40cm
w:50 cm
H:90cm

Dimensions:

stainless steel  304 material
NICUuses

  Hoteling Hospital Equipment  Hoteling Hospital Equipment

www.takno.net29



بیمارستاین  تجهیزات 

  ترالی حمل کپسول
Trolley Carrying capsule

Code: ST42

L:30cm
w:30 cm
H:180cm

Dimensions:

stainless steel  304 material
All hospital spacesuses

 تجهیزات هتلینگ بیمارستاین
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  پایه سرم ایستاده 
plain foor Iv Pole

Code: SB12  

H:180cmDimensions:
stainless steel  304 material

Hospital rooms, surgery roomuses

  Hoteling Hospital Equipment
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بیمارستاین  تجهیزات 

  سینک شستشوی آندوسکوپ
Andoscopy Sink

Code: SES10

L:190cm
w:60 cm
H:90cm

Dimensions:

stainless steel  304material
Endoscopy roomuses

 تجهیزات هتلینگ بیمارستاین
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  کمد  دارو
Medicine Wardrobe

Code: SWA05

L:90cm
w:45 cm
H:180cm

Dimensions:

stainless steel  304 material
Clean room, surgery roomuses

  Hoteling Hospital Equipment
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بیمارستاین  تجهیزات 

  کلینیکال سینک 
Clinical sink 

Code: 13

L:60 cm
w:55 cm
H:70~180 cm

Dimensions:

stainless steel  304material
dirty room uses

 تجهیزات هتلینگ بیمارستاین
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  کمد سینک استیل 
Sink steel

Code: SCA07

L:100,120,140 cm
w:60 cm
H:90 cm

Dimensions:

stainless steel  304 material
dirty room, clean room, …uses

  Hoteling Hospital Equipment
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بیمارستاین  تجهیزات 

  زیر پایی تمام استیل تک پایه
Single foot step(steel)

Code: STP01

L:25cm
w:40 cm
H:20cm

Dimensions:

stainless steel  304 material

Hospital rooms, surgery roomuses

 تجهیزات هتلینگ بیمارستاین
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4-تجهیزات سالن تشریح و کالبد شکافی 
(Dissection and Autopsy equipment)

صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه اولین تولیدکننده تخت تشریح و انواع سرد خانه های جسد برای مراکز تحقیقاتی 
،دانشگاه های علوم پزشکی و پزشکی های قانونی میباشد . محصوالت ما در این حوزه کامال به روز و مکانیزه با 

بهترین خدمات پس از فروش در سراسر ایران در خدمت تمامی مراکز تحقیقاتی و پزشکی های قانونی میباشد .

  تخت تشریح جسد 
Autopsy Table

Code: 10A

L:250cm
w:80 cm
H:85cm

Dimensions:

stainless steel  304 material
Autopsy equipmentuses

  (Dissection and Autopsy equipment)
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بیمارستاین  تجهیزات 

  سردخانه جسد 
Mortuary cold room

Code: FS2

L:95cm
w:210cm
H:210cm

Dimensions:

stainless steel  304 material
Autopsy equipmentuses

 تجهیزات سالن تشریح و کالبدشکافی
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تجهیزات آزمایشگاهی
Laboratory Equipment
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بیمارستاین  تجهیزات 

تولیدات ما در این بخش شامل :

سکوبندی آزمایشگاهی 

طراحی و تولید انواع سکوبندی آزمایشگاهی یکی از مهم ترین فعالیت های صنایع پزشکی تک نوع 
خاورمیانه است طی سالیان متمادی شرکت سعی داشته با بهترین کیفیت و مشخصات فنی منحصر 
به فرد همین طور طراحی و رنگ بندی  زیبا خواسته های مشتریان محترم را برآورده و تامین 
نماید. سوابق کاری وحرفه ای ما همین طور همکاری با بیش از 400مرکز آزمایشگاهی بیمارستانی 
شرکتی  به  را  خاورمیانه  نوع  تک  پزشکی  صنایع  تحقیقاتی،،  و  ،صنعتی  ،دانشگاهی  ،درمانگاهی 

قدرتمند در این زمینه تبدیل کرده است .
همین طور رعایت استاندارهای 17025 و GMP در طراحی فضاهای آزمایشگاهی، صنایع پزشکی 

تک نوع خاورمیانه را از دیگر رقیبان متمایز میکند .
 سکوبندی آزمایشگاه های این شرکت دارای مشخصات فنی متنوع میباشد که بنا به درخواست و 

نیاز و چگونگی مدیریت هزینه توسط کارفرما به ایشان پیشنهاد میگرد.
برخی از مشخصات فنی سکوبندی های آزمایشگاهی تک نوع خاورمیانه به شرح زیر میباشد:

• استحکام زیاد فریم یا همان کالف  کار که دارای پوشش رنگ الکترو استاتیک میباشد که باعث 
ایجاد مقاومت در برابر خورندگی اسید و باز میشود.همین طور این کالف دارای مقاومت باال در 
تحمل بارهای وارده به ان میباشد به طوری که اسکلت ها در هر متر مربع 250کیلوگرم فشار را 

تحمل خواهند کرد. 

 تجهیزات آزمایشگاهی
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• استفاده از بهترین مواد در ساخت بدنه کمد ها 
• استفاده از یراق آالت و اتصاالت  مرغوب در دربهای کمدها  

، رویه گرانیت ،رویه های سنگ  •  استفاده از رویه های متنوع مانند رویه های  سرامیکی ضد اسید 
مصنوعی یکپارچه مقاوم به اسید نظیر کورین و کوارتز )از مزایای استفاده از رویه های یکپارچه می توان 
کاهش درزبندی و رفع آلودگی آسان، نصب آسان و زیبایی آن نام برد.( همین طور رویه های استیل ضد 

اسید و ضد زنگ  اشاره کرد  .

هودهای آزمایشگاهی 
a. هود المین ایر فلو در تیپ ها و کالس ها مختلف 

b. هود شیمیایی یا فیوم هود 
c. هود شیمی درمانی 

d. هود پاتولوژی 
PCR هود .e

Work station هود .f

دیگر تولیدات ما در زمینه تجهیزات آزمایشگاهی :
• کمد نگهداری مواد 
• دوش و چشم شوی 

• میز توزین
•  انواع شیرآالت و سینک های آزمایشگاهی 

• انواع کمد سینک های استنلس استیل و....
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بیمارستاین  تجهیزات 

TKL130 هود المین ایر فلو  کد

TKF100فیوم هود شیمیایی     کدTKCH 120 هود شیمی درمانی  کد

TKPA 120 هود پاتولوژی  کد
Pathology Hood Laminar Hood

Chemotherapy Hood Chemistry Hood

HOODS انواع هودهای تخصیص   
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تجهیزات آشپزخانه صنعتی
                                               Industrial Kitchen Equipment
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بیمارستاین  تجهیزات 

تجهیزات آشپزخانه صنعتی )Commercial kitchen equipment( شامل تمامی وسایل یا لوازم صنعتیست 
که در آشپزخانه های رستوران، فست فود، تاالر، تهیه غذا و... مورد استفاده قرار می گیرد. آشپزخانه 
صنعتی را با تجهیزاتی که در آن است می شناسند زیرا تجهیزاتی که برای آشپزخانه منزل و استفاده های 
غیر تجاری تولید می شوند، تجهیزاتی نیستند که بتوان از آن ها انتظار زیادی داشت و توقع داشت که 

حجم زیادی از غذا را به طور روزانه پخت نمایند.
باالیی برخوردار بوده و  از تجهیزاتی بهره مند می شوند که از دوام و استقامت  آشپزخانه های صنعتی 
به طور انحصاری برای تولید انواع غذا در رستوران ها و فست فود ها تولید شده اند و از ایمنی باالیی 
برخوردار هستند. خود آشپزخانه های صنعتی شامل بخش های مختلفی هستند که هریک به یک منظور 
مورد استفاده قرار می گیرند که این بخش ها بسته به زمینه فعالیت و غذاهایی که در آن طبخ می شوند 

طراحی می گردند.

و  باشند  برخوردار  کامل  سالمت  از  بایستی  ها  آشپزخانه  در  استفاده  مورد  صنعتی  آشپزخانه  تجهیزات 
کلی محصوالت آشپزخانه  به طور  برآورده سازند.  را  ها  و سایر آشپزخانه  نیازهای رستوران ها  بتوانند 
صنعتی طبق استانداردهای خاصی طراحی می شوند تا نیازهای آشپزخانه ها را برآورده سازند و بتوانند 
حجم باالیی از غذا را طبخ نمایند. صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه تهیه و تولید کننده تمامی تجهیزات و 

ادوات آشپزخانه های صنعتی طبق استاندارهای روز و با باالترین کیفیت است .
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بیمارستاین  تجهیزات 

گواهینامه ها

الف - دیپلم عالی افتخار به خاطر تولید 
1 - وان شستشوی نوزاد 

2 - خشک کن فیلم رادیولوژی 
3 - سینک اسکراب تمام استیل پایه دار 
4 - ساخت کلینیکال سینک تمام استیل 

5 - ساخت میز کالبد شکافی 
6 - ساخت میز تاریکخانه 

BوA 7 - ساخت و بومی سازی هود های المین ایر فلو مدل های

ب - گواهی نامه عضویت در انجمن صنفی تولید کنندگان و صادر 
کنندگان تجهیزات پزشکی ،دندان پزشکی وآزمایشگاهی

ج- گواهی فعالیت صنعتی 
د- پروانه ساخت وسیله پزشکی 

ه- ایزو 9001 و ایزو 13485 
و- تقدیر نامه های مربوط به حضور در نمایشگاه های مختلف از جمله 

نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی و بیمارستانی در سالهای گذشته 
،نمایشگاه تجهیزات و مواد ازمایشگاهی ساخت ایران ،کنگره های 

تخصصی استاندارد های پزشکی و بیمارستانی در حوزه کنترل عفونت 
و استریلیزاسیون و....

Certificate
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صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه



درباره ما

تاسیس   1370 سال  در  بیمارستانی  چهارگانه  تجهیزات  تولیدکننده  شرکت  سابقه ترین  با  عنوان  به  خاورمیانه  نوع  تک  شرکت 
گردیده است. این شرکت در سال 1372 مفتخر به دریافت گواهینامه فعالیت پزشکی صنعتی از وزارت صنایع و معادن شده و در 

سال 1374 تولیدات این شرکت به تایید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی رسیده است.

ما از همان ابتدا نوآوری و تولید با کیفیت را به عنوان ارزش اساسی در تولید محصوالتمان قرار داده ایم تا بتوانیم محصوالتی با 
کیفیت جهانی و با قیمت مناسب در اختیار جامعه بهداشت و درمان کشور قرار دهیم. همین امر سبب شده است تا مراکز درمانی 
و بیمارستان های کشور اعتماد بسیار زیادی به این شرکت داشته باشند، بطوریکه امروز در هر نقطه ای از ایران تجهیزات تولیدی 
شرکت تک نوع خاورمیانه در بیمارستانها و مراکز درمانی دیده می شوند. همچنین از ابتدای شروع فعالیت تاکنون با تجهیز بیش از 
500 مرکز درمانی - تشخیصی، پیشتاز این صنعت در تجهیز مراکز درمانی بوده ایم و اعتماد مشتریان ارزشمندترین سرمایه برای 

این شرکت بوده است.

این شرکت در تضمین کیفیت محصوالت تولیدی، استانداردهای کالس جهانی را رعایت نموده و موفق به دریافت گواهینامه های 
ISO13485-2003 و ISO9001-2015  از سازمان بین المللی BRS که یکی از معتبرترین مراجع صدور گواهینامه های تضمین کیفیت است، 

می باشد.
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چشم انداز شرکت

شرکت تک نوع خاورمیانه در چشم انداز 1400 بزرگترین تولیدکننده تجهیزات چهارگانه بیمارستانی در ایران است که 50 درصد 
از کل نیاز مراکز درمانی کشور را تولید می نماید. این شرکت با اتکاء به قدرت تولید، کیفیت عالی و سرعت پاسخگویی برترین 

صادرکننده تجهیزات چهارگانه بیمارستانی به کشورهای همسایه در چشم انداز 1400 بوده است.

ماموریت:

و  کیفیت  با  تولید  بر  تاکید  با  که  هستیم  بیمارستانی  چهارگانه  تجهیزات  حوزه  در  ایرانی  تولیدکنندگان  بزرگترین  از  یکی  ما 
پاسخگویی سریع تالش کرده ایم خدمتی ارزشمند به جامعه بهداشت و درمان ارائه نماییم.

تک نوع خاورمیانه بعنوان قدیمی ترین شرکت تولیدکننده تجهیزات چهارگانه در ایران با دارا بودن ده ها ثبت اختراع همواره به 
عنوان شرکت پیشرو و الگو برای سایر شرکت های فعال در این زمینه شناخته شده است. 

  )High Tech( تجهیزات های-تک  کنار  در  توانمند  توسعه  و  تحقیق  تیم  و  کارآمد  افراد  از  بهرمندی  ما  بارز  مزیت  و  قوت  نقطه 
تولیدی است که انعطاف پذیری در تولید تجهیزات مورد نیاز مشتریان را در کوتاه ترین زمان، مطابق با درخواست آنها برای ما 

امکان پذیر می نماید.
در راستای تجهیز هرچه بهتر مراکز درمانی مطابق با استانداردهای بیمارستان ایمن و اعتباربخشی، ما با بهره گیری از تیم مشاوران 
توانمند، امکان مشاوره رایگان برای مراکز درمانی در حال ساخت، در حال تجهیز و یا نیازمند توسعه را فراهم نموده ایم تا بتوانیم 

مسئولیت اجتماعی خود را به بهترین شکل ممکن انجام دهیم.
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گـواهیـنامه هــا
Certificates
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لیست جامع مراکز درمانی به تفکیک استان های کشور
همکار شرکت تک نوع خاورمیانه

شهراستاننام مرکز درمانیردیف

اردبیل اردبیل کلینیک دکتر عبادي 23

اردبیل اردبیل بیمارستان قائم 24

25
بیمارستان سوانح سوختگي

 امام موسي کاظم 
اصفهان اصفهان 

کاشان اصفهان معاونت غذا و دارو کاشان26

کاشان اصفهان دانشگاه کاشان 27

اصفهان اصفهان بیمارستان نور و علي اصغر28

نجف آباداصفهان بیمارستان شهید منتظري 29

اصفهان اصفهان بیمارستان غرضي 30

نجف آباداصفهان پلي کلینیک نجف آباد 31

کاشان اصفهان بیمارستان شهید یثربي  32

اصفهان اصفهان بیمارستان خانواده  33

ایالم ایالم بیمارستان امام خمیني 34

ایالم ایالم بیمارستان طالقاني35

ایالم ایالم شرکت ایالم سرنگ 36

37
مرکز جامع توانبخشي فرهنگي 
ورزشي ایثارگران استان ایالم 

ایالم ایالم 

ایالم ایالم بیمارستان و زایشگاه کوثر 38

کرجالبرزبیمارستان کمالي 39

کرجالبرزبیمارستان امام حسین 40

کرجالبرزبیمارستان باهنر 41

کرجالبرزبیمارستان شهید مدني 42

هشتگردالبرزبیمارستان امام جعفر صادق 43

کرجالبرزبیمارستان ثاراهلل44

خـاورمیانـه تک نوع  شـرکت  مشتریان  جـدول 
لیست جامع مراکز درمانی به تفکیک استان های کشور همکار شرکت تک نوع خاورمیانه

لیست جامع مراکز درمانی به تفکیک استان های کشور
همکار شرکت تک نوع خاورمیانه

 شهراستاننام مرکز درمانیردیف

ارومیه آذربایجان غربيبیمارستان امام خمیني 1

خويآذربایجان غربيبیمارستان قمر بني هاشم2

ماکوآذربایجان غربيبیمارستان فجر ماکو3

ارومیه آذربایجان غربيبیمارستان مطهري ارومیه 4

بوکان آذربایجان غربيبیمارستان شهید قلي پور5

ارومیه آذربایجان غربيمرکز پژوهشي و درماني امید 6

ارومیه آذربایجان غربيبیمارستان آذربایجان 7

تبریزآذربایجان شرقي بیمارستان سینا 8

تبریزآذربایجان شرقي بیمارستان رازي9

مراغه آذربایجان شرقي بیمارستان امیر المومنین 10

کلیبر آذربایجان شرقي بیمارستان امام خمیني کلیبر11

تبریز آذربایجان شرقي شرکت مهندسي آذر یورد 12

تبریز آذربایجان شرقي شرکت پاالیش نفت تبریز 13

تبریز آذربایجان شرقي پاالیشگاه نفت تبریز 14

15
اداره تجهیز وزارت بهداشت 
و درمان شهرستان شبستر 

تبریز آذربایجان شرقي 

16
اداره تجهیز وزارت بهداشت 

و درمان شهرستان سراب 
تبریز آذربایجان شرقي 

17
اداره تجهیز وزارت بهداشت 
و درمان شهرستان هشترود 

تبریز آذربایجان شرقي 

مرندآذربایجان شرقي پلي کلینیک تامین اجتماعي18

ماکوآذربایجان غربي  پلي کلینیک تامین اجتماعي 19

مشکین اردبیل بیمارستان ولي عصر20
شهر 

پارس آباداردبیل بیمارستان امام خمیني 21

اردبیل اردبیل بیمارستان سبالن 22
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لیست جامع مراکز درمانی به تفکیک استان های کشور
همکار شرکت تک نوع خاورمیانه

شهراستاننام مرکز درمانیردیف

تهران تهران بیمارستان سینا  69

تهران تهران مرکز طبي کودکان70

تهران تهران بیمارستان امیر اعلم71

تهران تهران شرکت پدیده شیمي جم 72

تهران تهران بیمارستان فارابي73

تهران تهران  بیمارستان قلب تهران74

تهران تهران دانشکده پیراپزشکي دانشگاه تهران 75

تهران تهران بیمارستان شریعتي تهران 76

تهران تهران بیمارستان طالقاني تهران 77

تهران تهران بیمارستان شهید مدرس78

تهران تهران دانشگاه تربیت مدرس 79

تهران تهران بیمارستان کودکان مفید80

ورامینتهران بیمارستان مفتح ورامین81

تهران تهران بیمارستان مسیح دانشوري82

تهران تهران بیمارستان لقمان تهران 83

تهران تهران بیمارستان مهدیه تهران84

دماوندتهران بیمارستان فاطمه الزهرا 85

تهران تهران بیمارستان قلب شهید رجایي86

87
مرکز ضایعات نخاعي بیمارستان 

امام خمیني 
تهرانتهران 

88
فرماندهي بهداري نیروي 

دریایي سپاه 
تهران تهران 

تهران تهران بیمارستان حضرت رسول اکرم 89

تهران تهران بیمارستان فاطمه الزهرا90

تهران تهران بیمارستان امام حسین 91

تهران تهران بیمارستان روانپزشکي ایران92

لیست جامع مراکز درمانی به تفکیک استان های کشور
همکار شرکت تک نوع خاورمیانه

شهراستاننام مرکز درمانیردیف

کرج البرزدانشکده بیوتکنولوژي کشاورزي 45

کرج البرزدانشگاه آزاد اسالمي واحد کرج 46

47
موسسه تحقیقات ثبت گواهي

 بذر و نهال 
کرج البرز

کرج البرزپزشکي قانوني استان البرز 48

هشتگردالبرزشرکت پلي رزین 49

هشتگردالبرزصنایع غذایي بیرنوش 50

فردیسالبرزپلي کلینیک فردیس 51

هشتگردالبرزتامین اجتماعي هشتگرد 52

کرج البرزرادیو تراپي البرز 53

کرجالبرزساختمان پزشکان مریم 54

کرجالبرزمرکز جراحي ورد آورد 55

کرج البرزآزمایشگاه کاسپین 56

دیلم بوشهر بیمارستان بقیه اله دیلم 57

بوشهربوشهر بیمارستان خلیج فارس بوشهر58

بندر دیر بوشهر بیمارستان امام هادي 59

بوشهربوشهر دانشگاه آزاد اسالمي واحد بوشهر 60

61
دانشگاه آزاد اسالمي واحد 

دشتستان برازجان 
برازجان بوشهر 

برازجان بوشهر بیمارستان مهر 62

بوشهربوشهر بیمارستان سلمان فارسي 63

تهران تهران بیمارستان اقبال 64

تهران تهران بیمارستان آیت اله کاشاني65

تهران تهران بیمارستان روانپزشکي رازي66

تهران تهران بیمارستان آرش67

تهران تهران انستیتو کانسر 68



9
www.takno.net صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه

لیست جامع مراکز درمانی به تفکیک استان های کشور
همکار شرکت تک نوع خاورمیانه

شهراستاننام مرکز درمانیردیف

115
شرکت مهندسین مشاور هیت 

لند 
تهران تهران 

تهران تهران شرکت ساختماني ژاکله 116

تهران تهران شرکت هواي پاک اندیشان 117

تهران تهران شرکت ورکان تمیز سازه 118

تهران تهران شرکت مواد و مهندسي مکرر 119

تهران تهران شرکت اسپید شاهد120

تهران تهران اداره کل پزشکي قانوني کل کشور121

122
وزارت نفت - بیمارستان صنعت 

نفت تهران  
تهران تهران 

تهران تهران پژوهشگاه صنعت نفت 123

تهران تهران پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتیک 124

125
هیئت امناي صرفه جویي ارزي 

وزارت بهداشت 
تهران تهران 

تهران تهران سازمان محیط زیست 126

تهران تهران داروسازي ابوریحان 127

128
موسسه تحقیقات ثبت گواهي 

بذر و نهال 
تهران تهران 

تهران تهران دانشگاه صنعتي مالک اشتر 129

130
بنیاد شهید و امور ایثارگران 
استان تهران - بیمارستان 

روانپزشکي نیایش 
تهران تهران 

131
دانشکده دامپزشکي

 دانشگاه تهران 
تهران تهران 

132
دانشگاه آزاد اسالمي 

واحد اسالمشهر 
اسالمشهرتهران 

تهران تهران دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران جنوب 133

134
دانشگاه آزاد اسالمي واحد

 تهران شمال 
تهران تهران 

دانشکده شیمي دانشگاه135
تهران تهران  صنعتي شریف 

لیست جامع مراکز درمانی به تفکیک استان های کشور
همکار شرکت تک نوع خاورمیانه

شهراستاننام مرکز درمانیردیف

بهارستان تهران بیمارستان امام حسین بهارستان93

تهران تهران بیمارستان شفا یحیاییان94

تهران تهران بیمارستان شهید هاشمي نژاد95

تهران تهران کلینیک مرکزي تهران 96

شهرريتهران بیمارستان فیروز آبادي97

شهریارتهران بیمارستان روانپزشکي میالد شهریار 98

99
دانشکده بیولوژي مولکولي 

دانشگاه بقیه اله 
تهرانتهران 

تهران تهران شرکت توسعه پزشکي ایران 100

تهران تهران شرکت مهندسین مشاور گوپله 101

تهران تهران شرکت مهندسین مشاور 102142

103
شرکت مهندسین مشاور ماهر و 

همکاران 
تهران تهران 

تهران تهران شرکت تجهیز داروي زنوزي 104

تهران تهران داروسازي خوارزمي 105

تهران تهران داروسازي فارمد - مدي تکسیس106

تهران تهران داروسازي اتي فارمد107

108
ستاد بازسازي عتبات عالیات 

)بیمارستان امام زین العابدین 
کربال - بیمارستان امام علي نجف(

تهرانتهران

تهران تهران شرکت مهندسي توفیق دارو 109

تهران تهران شرکت آرایشي بهداشتي مینو 110

111
شرکت آرایشي بهداشتي طبیعت 

زنده )برند سینره(
تهرانتهران

112
شرکت بازرگاني بین المللي 

تامین اجتماعي
تهران تهران 

تهران تهران شرکت هفت ستون سازه 113

تهران تهران شرکت تهران الکتریک 114
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لیست جامع مراکز درمانی به تفکیک استان های کشور
همکار شرکت تک نوع خاورمیانه

شهراستاننام مرکز درمانیردیف

تهران تهران درمانگاه شهرداري منطقه 13621

تهران تهران درمانگاه هاي شهرداري منطقه 1371

تهران تهران درمانگاه شهرداري منطقه 1386

تهران تهران شرکت نفت بهران 139

تهران تهران شرکت دارو پخش 140

141
سازمان علوم بهزیستي و 
توانبخشي استان تهران - 

بیمارستان رفیده 
تهران تهران 

تهران تهران ندامتگاه مرکزي استان تهران 142

تهران تهران دانشگاه علم و صنعت تهران 143

144
مرکزآموزش جهاد کشاورزي 

استان تهران - شهید زمانپور 
تهران تهران 

145
اداره پزشکي قانوني کهریزک 

استان تهران 
تهران تهران 

تهران تهران شرکت بنیان پوشش کاسپین 146

تهران تهران شرکت مهندسي تاروماک 147

تهران تهران شرکت تبدیل انرژي پایا 148

تهران تهران شرکت گسترش صنعت ایراني149

تهران تهران مرکز رویان تهران 150

151
مرکز تحقیقات پوست و 
سلول هاي بنیادي تهران 

تهران تهران 

تهران تهران شرکت رامان خاک و پي 152

تهران تهران شرکت اتین دژپارس 153

تهران تهران شرکت ملکان 154

تهران تهران شرکت گوشتیران 155

تهران تهران پژوهشکده گیاهان دارویي 156

157
سازمان پژوهش هاي علمي و 

صنعتي ایران
تهرانتهران 

لیست جامع مراکز درمانی به تفکیک استان های کشور
همکار شرکت تک نوع خاورمیانه

شهراستاننام مرکز درمانیردیف

تهران تهران شرکت دارویي داروبرگ 158

تهران تهران شرکت شیمیایي بهان تهران 159

تهران تهران شرکت تهرانستورز160

تهران تهران جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران161

تهران تهران هواپیمایي ماهان 162

163
پژوهشکده بین المللي

 زلزله شناسي و مهندسي زلزله 
تهران تهران 

164SPG تهران تهران شرکت مهندسي

165
بنیاد امور جانبازان و ایثارگران - 

بیمارستان ساسان 
تهران تهران 

166
مرکز ملي تحقیقات مهندسي 
ژنتیک و تکنولوژي زیستي 

تهران تهران 

تهرانتهران بیمارستان بقیه اهلل )عج(167

تهرانتهران بیمارستان خاتم االنبیاء )ص(168

تهرانتهران بیمارستان ولیعصر )عج(169

تهران تهران درمانگاه شهید صنیع خاني 170

تهران تهران بیمارستان 502 ارتش171

تهران تهران بیمارستان 503 ارتش172

تهران تهران بیمارستان خانواده 173

174
معاونت بهداشت و درمان سپاه، 

هوا و فضاي سپاه  
تهران تهران 

تهران تهران دانشکده طب بقیه اله سپاه 175

176
بیمارستان گلستان -
نیروي هوایي سپاه

تهران تهران 

تهران تهران ستاد نیروي هوایي نهاجا177

تهران تهران بیمارستان بعثت 178

تهران تهران بیمارستان لبافي نژاد 179
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لیست جامع مراکز درمانی به تفکیک استان های کشور
همکار شرکت تک نوع خاورمیانه

شهراستاننام مرکز درمانیردیف

تهران تهران بیمارستان میالد 180

تهران تهران دي کلینیک ابوریحان 181

تهران تهران بیمارستان دکتر معیري 182

تهران تهران بیمارستان اقبال 183

تهران تهران بیمارستان شهید لواساني 184

تهران تهران بیمارستان فیاض بخش 185

تهرانتهران بیمارستان نیکان 186

تهران تهران بیمارستان تندیس 187

تهران تهران بیمارستان آراد 188

تهران تهران بیمارستان ایرانمهر 189

تهران تهران تهران کلینیک 190

تهران تهران بیمارستان آرمان 191

تهران تهران آزمایشگاه پرتو ژن 192

تهران تهران آزمایشگاه بهمن 193

تهران تهران آزمایشگاه هواي پاک اندیشان 194

شهرري تهران درمانگاه خیریه دارالشفا 195

شهرري تهران درمانگاه خیریه کوثر 196

تهران تهران آزمایشگاه پاک نژاد 197

تهران تهران بیمارستان کسري 198

شهرري تهران درمانگاه خیریه دارالتوحید 199

تهران تهران چشم پزشکي بینا 200

تهران تهران درمانگاه تابان 201

تهران تهران کلینیک مفتح 202

تهران تهران کلینیک خورشید 203

تهران تهران بیمارستان فرمانیه 204

لیست جامع مراکز درمانی به تفکیک استان های کشور
همکار شرکت تک نوع خاورمیانه

شهراستاننام مرکز درمانیردیف

تهران تهران بیمارستان شفا 205

تهران تهران شرکت ژن و سلول ایده آل 206

تهران تهران پلي کلینیک تخصصي طوس 207

تهران تهران بیمارستان دي 208

تهران تهران بیمارستان فجر 209

شهریار تهران کلینیک بهبود 210

شهریار تهران بیمارستان نورسینا 211

تهرانتهران بیمارستان نور 212

تهران تهران بیمارستان پیامبران 213

تهران تهران بیمارستان خیریه غیاثي 214

تهران تهران بیمارستان ابن سینا 215

ورامین تهران هتل بیمارستان گاندي 216

تهران تهران درمانگاه خیریه ولي عصر217

تهرانتهران کلینیک پوست ومو دکتر لطفي 218

تهران تهران آزمایشگاه دکتر سجودي 219

تهران تهران بیمارستان دکتر سپیر 220

شهرري تهران بیمارستان تریتا 221

تهرانتهران درمانگاه خیریه صدیقه الزهرا222

تهرانتهرانبیمارستان بانک ملي تهران223

تهران تهرانبانک چشم ایران224

تهران تهران آزمایشگاه مبنا 225

تهران تهران آزمایشگاه پرنیان دارو 226

تهران تهران آزمایشگاه تشخیص طبي دکتر کامکار 227

تهران تهران مرکز پیام آوران سالمت228

تهرانتهران آزمایشگاه تشخیص طبي نامي229
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لیست جامع مراکز درمانی به تفکیک استان های کشور
همکار شرکت تک نوع خاورمیانه

شهراستاننام مرکز درمانیردیف

تهران تهران بیمارستان کسري 230

تهران تهران بیمارستان مدائن 231

تهران تهران  درمانگاه شفا تهران 232

تهران  تهران بیمارستان محب مهر 233

تهران تهران بیمارستان محب یاس 234

تهران تهران بیمارستان صارم 235

تهرانتهران صنایع غذایي کیک اکباتان 236

237
سازمان اسناد ملي ایران

 )گنجینه اسناد(
تهرانتهران

تهرانتهرانشرکت پاقلعه238

تهرانتهرانصنایع سرد سازي239

تهرانتهراندانشگاه تربیت مدرس240

241
دانشگاه علوم بهزیستي و

 توان بخشي
تهرانتهران

سازمان پژوهش هاي علمي و 242
تهرانتهرانصنعتي ایران

243
بیمارستان آیت اله کاشاني 

شهرکرد
چهارمحال 
شهرکردو بختیاري 

چهارمحال پلي کلینیک تامین اجتماعي 244
لردگان و بختیاري 

خراسان بیمارستان شهید چمران فردوس245
فردوس جنوبي 

مرکز جامع توانبخشي فرهنگي 246
ورزشي ایثارگران استان 

خراسان 
بیرجندجنوبي 

خراسان شرکت مقدم سازه بیرجند247
بیرجندجنوبي 

خراسان بیمارستان تامین اجتماعي فردوس248
فردوس جنوبي 

خراسان بیمارستان امام رضا 249
مشهد رضوي 

خراسان بیمارستان22 بهمن خواف250
خواف رضوي 

لیست جامع مراکز درمانی به تفکیک استان های کشور
همکار شرکت تک نوع خاورمیانه

شهراستاننام مرکز درمانیردیف

صنایع پودر شیر مشهد 251
خراسان 
رضوي 

مشهد 

بیمارستان مادر 252
خراسان 
رضوي 

مشهد 

کلینیک کاشت موي نگین 253
خراسان 
رضوي 

مشهد 

254
اداره تجهیز وزارت بهداشت و 

درمان شهرستان مشهد
خراسان 
رضوي 

مشهد 

دانشگاه آزاد اسالمي 255
خراسان 
رضوي 

مشهد 

بیمارستان امام حسن بجنورد256
خراسان 
شمالي 

بجنورد

بیمارستان بنت الهدي257
خراسان 
شمالي 

بجنورد

258
 بیمارستان آیت اله هاشمي 

رفسنجاني شیروان 
خراسان 
شمالي 

شیروان 

بیمارستان شهداي فاروج 259
خراسان 
شمالي 

فاروج 

بیمارستان سجادیه تربت جام260
خراسان 
شمالي 

تربت جام 

بیمارستان امام خمیني اسفراین261
خراسان 
شمالي 

اسفراین 

امیدیه خوزستان بیمارستان نفت آغا جاري 262

خرمشهر خوزستان بیمارستان ولي عصر 263

رامهرمز خوزستان بیمارستان مادر 264

اهواز خوزستان بیمارستان رازي 265

اهواز خوزستان بیمارستان شفا266

اهواز خوزستان بیمارستان شهید بقایي267

خوزستان  22بهمن مسجد سلیمان 268
مسجد 
سلیمان 

گتوندخوزستان بیمارستان کارون گتوند 269

اهواز خوزستان بیمارستان گلستان اهواز270
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شهراستاننام مرکز درمانیردیف

بهبهانخوزستانبیمارستان شهید معرفي زاده271

اهواز خوزستان اداره کل بهداري  ناجا 272

دزفول خوزستان بیمارستان فاطمه الزهرا273

دزفول خوزستانبیمارستان 580 ارتش 274

بهبهان خوزستان بیمارستان مصطفي خمیني 275

آبادان خوزستان بیمارستان 17شهریور 276

اهواز خوزستان بیمارستان آریا 277

اهواز خوزستان کلینیک دکتر دیلمي 278

اهواز خوزستان آزمایشگاه دکتر جاللي 279

اهواز خوزستان بیمارستان خیریه عالمه کرمي 280

اهواز خوزستان آزمایشگاه پاستور 281

ایجرود زنجانبیمارستان ایثار ایجرود282

283
مرکز جامع توانبخشي فرهنگي 

ورزشي ایثارگران استان زنجان  
زنجانزنجان

زنجانزنجانبیمارستان تخصصي بهمن 284

ابهرزنجان بیمارستان الغدیر 285

شاهرودسمنانبیمارستان فاطمیه شاهرود286

شاهرود سمنان بیماستان خاتم287

سمنان سمنانیمارستان کوثر سمنان 288

دامغان سمنانبیمارستان والیت دامغان 289

گرمسار سمنانبیمارستان معتمدي گرمسار 290

سمنان سمنانبیمارستان امیرالمومنین سمنان   291

شاهرودسمنانبیمارستان امام حسین شاهرود292

گرمسار سمنانمرکز بهداشت آرادان گرمسار293

سمنان سمناناداره پزشکي قانوني 294

سمنان سمنانشرکت شیمیایي انرژي سمنان 295

لیست جامع مراکز درمانی به تفکیک استان های کشور
همکار شرکت تک نوع خاورمیانه

شهراستاننام مرکز درمانیردیف

296
شرکت تولیدي شیمیایي کلران 

سمنان 
سمنان سمنان

سمنان سمنانبیمارستان شفا297

سمنان سمنان بیمارستان سینا 298

کامیاران سنندج پلي کلینیک تخصصي کامیاران 299

سیستان و بیمارستان 22بهمن نیک شهر 300
نیک شهر بلوچستان 

سیستان و کلینیک جراحي ایرانیان 301
چابهار بلوچستان 

سیستان و بیمارستان امام علي چابهار302
چابهار بلوچستان 

سیستان و بیمارستان رازي سراوان303
سراوان بلوچستان 

سیستان و بیمارستان کنارک 304
کنارک بلوچستان 

سیستان و اداره پزشکي قانوني  زاهدان 305
زاهدانبلوچستان 

سیستان و بیمارستان راسک 306
زاهدان بلوچستان 

سیستان و بیمارستان رسول اکرم 307
زاهدان بلوچستان 

سیستان و مرکز جراحي محدود فاطمه الزهرا 308
زابل بلوچستان 

سیستان و بیمارستان چشم پزشکي الزهرا 309
زاهدان بلوچستان 

سیستان و کلینیک جراحي ایرانیان 310
زاهدان بلوچستان 

الرستان فارس بیمارستان امام رضا الرستان311

بهبهان فارس شبکه بهداشت شهرستان بهبهان 312

استهبان فارس مرکز بهداشت استهبان313

آباده فارس  بیمارستان امام خمیني آباده 314

شیراز فارسمرکز MRI شیراز315

شیراز فارسمرکز MEI شیراز316

317
مرکز جامع توانبخشي فرهنگي 

ورزشي ایثارگران استان فارس 
شیراز فارس
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شهراستاننام مرکز درمانیردیف

318
دانشگاه علوم تحقیقات فارس 

واحد مرودشت  
مرودشت سمنان

سمنانپلي کلینیک تخصصي نور اباد319
نورآباد 
ممسني 

شیراز سمنان بیمارستان شهریار 320

شیراز سنندج بیمارستان بعثت 321

سیستان و بیمارستان مادر 322
شیراز بلوچستان 

سیستان و بیمارستان مسلمین 323
شیراز بلوچستان 

سیستان و بیمارستان کوثر 324
قزوین بلوچستان 

سیستان و بیمارستان شهداي آبیک325
آبیک بلوچستان 

سیستان و بیمارستان قدس قزوین326
قزوین بلوچستان 

سیستان و بیمارستان والیت 327
قزوین بلوچستان 

سیستان و مرکز جراحي پارس 328
قزوین بلوچستان 

سیستان و آزمایشگاه پارس 329
قزوین بلوچستان 

سیستان و بیمارستان خیریه رحیمیان330
قزوین بلوچستان 

سیستان و بیمارستان کامکار عرب نیا331
قم بلوچستان 

سیستان و بیمارستان نکویي 332
قم بلوچستان 

قم فارس بیمارستان ایزدي333

قم فارس بیمارستان شهید بهشتي334

335
مرکز جامع توانبخشي فرهنگي 

ورزشي ایثارگران استان قم
قم فارس 

336
معاونت بهداشت و درمان سپاه 

قم 
قم فارس 

قم فارسآزمایشگاه دانش 337

کرج فارسبیمارستان امام علي 338

بانه فارسبیمارستان صالح الدین ایوبي بانه 339

سنندج سنندجمرکز بهداشت سنندج340

لیست جامع مراکز درمانی به تفکیک استان های کشور
همکار شرکت تک نوع خاورمیانه

شهراستاننام مرکز درمانیردیف

بیجار کردستان بیمارستان امام حسین بیجار341

سنندج کردستان بیمارستان توحید سنندج  342

343
دانشکده کشاورزي دانشگاه 

کردستان 
سنندج کردستان 

سروآبادکردستان مرکز بهداشت سروآباد 344

345
مرکز جامع توانبخشي فرهنگي 

ورزشي ایثارگران استان 
کردستان 

سنندج کردستان 

346
اداره پزشکي قانوني استان 

کردستان - سنندج 
سنندج کردستان 

رفسنجان کرمان دانشگاه مهندسي رفسنجان 347

رفسنجانکرمان بیمارستان مرادي رفسنجان 348

بم کرمان بیمارستان پاستور بم349

زرندکرمان بیمارستان سینا350

351
مرکز جامع توانبخشي فرهنگي 

ورزشي ایثارگران استان کرمان 
کرمان کرمان

کرمان کرمان کلینیک نیمه شعبان 352

کرمانکرمانندامتگاه مرکزي استان کرمان 353

354
اداره تجهیز وزارت بهداشت و 

درمان شهرستان کهنوج 
کهنوجکرمان

کهنوج کرمان بیمارستان 12 فروردین کهنوج 355

کرمانکرماندرمانگاه  تامین اجتماعي شماره 3564

سیرجانکرمانپلي کلینیک تامین اجتماعي غرضي 357

کرمانکرمانپلي کلینیک تامین اجتماعي358

کرمانکرمانبیمارستان مهرگان 359

کرمانکرمانمرکز جراحي پارک 360

جیرفتکرمانبیمارستان قائم 361

جهرم کرمانبیمارستان پیمانیه362
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لیست جامع مراکز درمانی به تفکیک استان های کشور
همکار شرکت تک نوع خاورمیانه

شهراستاننام مرکز درمانی

کرمانشاه کرمانشاه بیمارستان طالقاني 363

جوان رود کرمانشاه بیمارستان رسول کرم جوانرود364

365
دانشکده دندان پزشکي 

دانشگاه علوم پزشکي  کرمانشاه
کرمانشاه کرمانشاه 

کرمانشاه کرمانشاه بیمارستان معتضدي366

کرمانشاه کرمانشاه سازمان انتقال خون367

کرمانشاه کرمانشاه بیمارستان حضرت معصومه368

کرمانشاه کرمانشاه بیمارستان بیستون 369

بیمارستان امام سجاد یاسوج 370
کهکیلویه 
و بویر  

احمد
یاسوج 

بیمارستان شهید رجایي یاسوج 371
کهکیلویه 

و بویر 
احمد

یاسوج 

بیمارستان امام خمیني دهدشت372
کهکیلویه 

و بویر 
احمد

دهدشت 

درمانگاه  یاسوج 373
کهکیلویه 

و بویر 
احمد

یاسوج 

گرگان گلستان بیمارستان 5 آذر گرگان374

گرگان گلستان دانشگاه منابع طبیعي شمال 375

گرگان گلستانپتروشیمي بانیار 376

گرگان گلستان شرکت پیشگامان گرگان 377

گرگان گلستان بیمارستان حکیم جرجاني 378

گرگان گلستان بیمارستان 560 ارتش 379

گرگان گلستان بیمارستان شفا 380

گرگان گلستان بیمارستان فلسفي   381

گرگان گلستان بیمارستان 560 ارتش 379

گرگان گلستان بیمارستان شفا 380

گرگان گلستان بیمارستان فلسفي   381

لیست جامع مراکز درمانی به تفکیک استان های کشور
همکار شرکت تک نوع خاورمیانه

شهراستاننام مرکز درمانی

رشت گیالن بیمارستان پورسیناي رشت382

رشت گیالن معاونت غذا و دارو 383

آستاراگیالن  بیمارستان دکتر بهشتي آستارا 384

تالشگیالن بیمارستان شهید نوراني تالش385

الهیجان گیالن بیمارستان سید الشهدا الهیجان 386

387
مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع 

طبیعي استان گیالن 
رشت گیالن 

رودبارگیالن مرکز تحقیقات زیتون 388

تالش گیالن پلي کلینیک تامین اجتماعي 389

لنگرودگیالن پلي کلینیک تامین اجتماعي 390

گیالن آزمایشگاه پارس 391
صومعه 

سرا 

رشت گیالن بیمارستان قائم 392

الهیجان گیالن آزمایشگاه مهر 393

رشت گیالن بیمارستان پور سینا )خیریه(394

تالش گیالن آزمایشگاه دکتر افشین زاده 395

پلدختر لرستان بیمارستان امام خمیني پلدختر396

خرم آبادلرستان بیمارستان شهداي عشایري  397

خرم آبادلرستان بیمارستان شهید رحیمي خرم آباد398

خرم آبادلرستان تصفیه خانه آب وفاضالب399

کوهدشت لرستان پلي کلینیک تامین اجتماعي 400

بابل مازندران بیمارستان شهید بهشتي 401

بابلسرمازندران درمانگاه تامین اجتماعي 402

ساري مازندران مرکز بهداشت  ساري 403

نور مازندران مرکز بهداشت نور404

سورک مازندران مرکز بهداشت سورک405
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شهراستاننام مرکز درمانیردیف

سازمان مبارزه با مواد مخدر 406
ساري مازندران مازندران 

بابل مازندرانبیمارستان کودکان امیر کال407

ساري مازندران بیمارستان امام خمیني ساري408

امل مازندران بیمارستان امام خمیني آمل409

زیر آب مازندران بیمارستان شهداي زیر آب410

میاندرود مازندران مرکز بهداشت میاندرود411

سواد کوه مازندران مرکز بهداشت سواد کوه412

تنکابن مازندران بیمارستان شهید رجایي تنکابن413

بیمارستان سوختگي شهید زارع 414
ساري مازندران ساري

ساري مازندران دانشگاه منابع طبیعي 415

آمل مازندران صنایع غذایي و لبني کاله آمل 416

رامسرمازندران مرکز تحقیقات مرکبات رامسر 417

ساريمازندران والیت ساري 418

چالوس مازندران بیمارستان رازي 419

جویبارمازندرانبیمارستان شهید فکوري 420

آمل مازندران بیمارستان نیک درمان 421

بهشهر مازندران بیمارستان مهر 422

بهشهر مازندران بیمارستان دکتر امیدي 423

اراک مرکزي بیمارستان امیرالمومنین 424

ساوه مرکزي بیمارستان مدرس ساوه  425

ساوه مرکزي دانشکده پرستاري ساوه426

اراکمرکزي بیمارستان ولیعصر 427

دلیجان مرکزي پلي کلینیک دلیجان 428

لیست جامع مراکز درمانی به تفکیک استان های کشور
همکار شرکت تک نوع خاورمیانه

شهراستاننام مرکز درمانیردیف

بیمارستان شهید محمدي429
بندرعباسهرمزگان بندر عباس

بستکهرمزگان بیمارستان بستک430

رودانهرمزگانبیمارستان امام علي رودان431

کیشهرمزگانبیمارستان فوق تخصصي کیش432

رودان هرمزگان بیمارستان ولي عصر 433

بندرعباس هرمزگان پلي کلینیک بندرعباس 434

بندرعباس هرمزگان بیمارستان امام رضا 435

همدان همدان بیمارستان بعثت 436

همدان همدان بیمارستان فاطمیه 437

تویسرکان همدان بیمارستان ولیعصر تویسرکان438

دانشکده فني دانشگاه 439
تویسرکان همدان تویسرکان 

همدان همدان سازمان اسناد ملي همدان 440

سازمان استاندارد و تحقیقات 441
همدان همدان صنعتي استان همدان 

همدان همدان مرکز انتقال خون همدان 442

مالیرهمدان بیمارستان غرضي 443

همدان همدان بیمارستان بوعلي 444

یزدیزدمرکز تحقیقات خون و سرطان445

یزدیزدبیمارستان آیت اله خاتمي یزد 446

یزدیزددانشگاه علم وهنر یزد 447

یزدیزدبیمارستان شاه ولي یزد 448

تفت یزدشبکه بهداشت تفت 449

بافق یزدپلي کلینیک تخصصي بافق450

یزدیزدبیمارستان شهداي کارگر 451

یزدیزدبیمارستان خیریه سید الشهدا452
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 تولیدکننده انواع سکوهای آزمایشگاهی با متریال و رویه های مختلف
 انواع هودهای تخصیص آزمایشگاهی و تحقیقایت

 انواع کمدها ی مواد ، میز ترازو و سینک های شستشو

هود المین ایر فلو هود پاتولوژیهود شیمی درمانیفیوم هود شیمیایی

 انواع کمدها و قفسه بندی استیل

Code: TKPA120 Code: TKL130 Code: TKCH120 Code: TKF100

Code: SCA03 Code: SCA02 Code: SCA05 Code: SR01
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سینک شستشوی
 آندوسکوپ

کلینیکال سینک  سینک اسکراب

ترالی پانسمان  ترالی )بین( تک و دو سلول  ترالی اورژانس  ترالی حمل پک استریل 

ترالی ساده   سطل اتاق عمل  ترالی منحنی  ترالی برس اسکراب 

ترالی حمل البسه سبد دار  ترالی دارو ترالی ابزار جراحی   میز میو 

انواع سینک های بیمارستاین

سینک سه مرحله ای
 شستشوی ابزار 

کمد سینک استیل 

Code: ST 24

Code: ST 33

Code: ST 50

Code: 13 Code: SS 11 Code: SE 10 Code: TSW09 Code: SCA07

Code: ST 34

Code: ST 08

Code: ST 21

Code: ST B08

Code: ST 58

Code: ST 40

Code: ST 32

Code: ST 50

Code: ST 56
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