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شرکت تک نوع خاورمیانه به عنوان با سابقه ترین شرکت تولیدکننده تجهیزات چهارگانه بیمارستانی در سال 1370 تاسیس 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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درباره ما

1. تولید نوآورانه و با کیفیت مطابق با خواسته مشتری با قیمت مناسب
2. پاسخگویی سریع به درخواست مشتری

3. صداقت و درستکاری در کلیه امور

ارزشـهای اساســی ما:
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تک نوع خاورمیانه 
باسابقه ترین شرکت تولیدکننده 

تجهیزات چهارگانه بیمارستانی در ایران

و  با کیفیت  تولید  بر  تاکید  با  بیمارستانی هستیم که  ایرانی در حوزه تجهیزات چهارگانه  تولیدکنندگان  بزرگترین  از  ما یکی 
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 همواره به عنوان شرکت پیشرو و الگو برای 
سایر شرکتهای فعال در این زمینه شناخته شده است و با دارا بودن ده ها ثبت اختراع از جمله ثبت اختراع کلینیکال سینک، 
سینک اسکراب، میز کالبد شکافی، میز تاریکخانه دو منفذه، وان شستشوی نوزاد، وان درمان، هود المینار آزمایشگاهی در دو مدل  

Aو B، خشک کن فیلم رادیولوژی و ...  همچنان بعنوان شرکت پیشرو در این صنعت شناخته می شود. 

  )High Tech( نقطه قوت و مزیت بارز ما بهرمندی از افراد کارآمد و تیم تحقیق و توسعه توانمند در کنار تجهیزات  های-تک
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.

تیم  از  بهره گیری  با  ما  اعتباربخشی،  و  ایمن  بیمارستان  استانداردهای  با  بهتر مراکز درمانی مطابق  راستای تجهیز هرچه  در 
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.

چـشم انـداز شــرکت
Company vision

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:
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گـواهیـنامه هــا
Certificates
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بیمارستان صارم تهران

بیمارستان نیكان تهران

این بیمارستان در سال 1385 به عنوان یکی از بزرگترین بیمارستان های تخصصی زنان در تهران با ظرفیت 100 تخت افتتاح گردیده است. تمام بخش های این بیمارستان به بیماری های 
زنان اعم از کلینیک های نازائی، زنان، بارداری های پرخطر، اختالالت غدد، کلینیک مشاوره ژنتیک و کلینیک جراحی پالستیک شکم، پستان و نواقص مادرزادی دستگاه تولید مثل و .... 

اختصاص داده شده است.

بیمارستان نیکان به عنوان اولین بیمارستان بخش خصوصی 

کشور، دارای گواهینامه بین المللی green award  از 

other ways در شهر  المللی موسسه   بین  کنفرانس 

آلمان )سال 2014میالدی( می باشد. فضای مربوط  برلین 

به این بیمارستان در سال 1384 خریداری و احداث آن تا 

پایان سال 1389 به طول انجامید و از تیرماه 1390 افتتاح 

گشته و به بهره برداری رسیده است.

پروژه ها به روایت تصویر
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بيمارستان وليعصر امام خميني
بیمارستان ولیعصر بیمارستانی آموزشی-دانشگاهی میباشد که در 
سال 1354 با ظرفیت 365 تخت ثابت، تأسیس شده است. این 
جمله:  از  تخصصی  وفوق  تخصصی  بخشهای  دارای  بیمارستان 
انکولوژی  مامایی،  زنان،  جراحی  زایمان  صدری،  قفسه  جراحی 
زنان، خون وهموفیلی، مرکزتحقیقات بهداشت و باروری و ناباروی 
و ... می باشد. این بیمارستان با ارتقا تعداد تخت در سالهای اخیر 

در حال حاضر شامل 389 تخت می باشد.

بیمارستان شریعتی تهران
بیمارستان دکتر شریعتی از جمله بیمارستان های عمومی مجهز در 
تهران می باشد که در سال 19۷4 با نام »بیمارستان داریوش کبیر« 
تاسیس گردیده است. این بیمارستان در حال حاضر دارای85۷ تخت 

ثابت است که 599 عدد از آنها فعال می باشند. 

بیمارستان خاتم االنبیاء تهران

بیمارستان بقیه اهلل تهران

با  بیمارستان فوق تخصصي خاتم االنبیاء)ص( تهران در سال 1366 تاسیس گردیده و 
همکاری مجربترین کادرهای پزشکی و پیشرفته ترین وسایل به کار خود ادامه می دهد. 
این مجموعه بیمارستانی در اغلب رشته های فوق تخصصی از جمله جراحی قلب، جراحی 
قفسه صدری، جراحی زانو، جراحی ستون فقرات و ... با ظرفیت 400 تخت فعال بوده و 

مشغول به ارائه خدمات درمانی به مردم مي باشد.

و  تهران  بیمارستان های  بزرگترین  از  یکی  بقیةاهلل  بیمارستان 
بیمارستان آموزشی اصلی دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل می باشد 
که  با حدود ۷00 تخت فعال در رتبه بندی های بیمارستانی ایران 

“درجه یک عالی”محسوب می شود.
احداث این مرکز از سال 1355 به عنوان یکی از پروژه های گروه 
پزشکی برزویه آغاز شده و با تاسیس دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل 
در سال 13۷0 به عنوان بیمارستان آموزشی این دانشگاه نیز ثبت 
گردیده است. این بیمارستان دارای 45 بخش بستری، ۷22 تخت 
ثابت و 633 تخت فعال و همچنین دارای 22 اتاق عمل می باشد.

بیمارستان میالد تهران
این  است.  اجتماعی  تأمین  سازمان  به  متعلق  میالد  بیمارستان 
پزشکان  و  تخصصی  متعدد  بخشهای  دارای  وسیع،  بیمارستان 
مختلف با  ظرفیت 1000 تخت می باشد که از تیرماه 1380 تاکنون 

به جامعه بهداشت ایران خدمت رسانی می کند.
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بیمارستان جامع زنان محب یاس

بیمارستان محب مهر

این مرکز اولین بیمارستان تخصصی زنان و زایمان در ایران و دارای قدمتی بیش از ۷0 سال 
می باشد که در سال 1362 با نام بیمارستان میرزاکوچک خان فعالیت داشته است. در سال 
1388 نام بیمارستان میرزاکوچک خان به نام بیمارستان جامع زنان تهران تغییر یافته است. 
این بیمارستان در حال حاضر دارای 210 تخت بستری در 14 بخش، اورژانس با 12 تخت 

تحت نظر و یک تاالر جراحی با 10 اتاق عمل می باشد. 

مرکز درمانی غیرانتفاعی محب مهر در سال 1383 تاسیس گردیده است. این بیمارستان  در 
سال 1389 جایزه کارآفرین برتر در بخش خدمات را به خود اختصاص داده است.

این بیمارستان شامل 1۷4 تخت بستری در 14 بخش، 2 بخش آنژیوگرافی و آنژیوپالستی و 
1 تاالر جراحی با 9 اتاق عمل می باشد.

بیمارستان نور شهریار

در سال 1389 عملیات احداث بیمارستان نور آغاز گردیده است. این بیمارستان 
با ظرفیت 200 تخت حایز استاندارهای ساخت بیمارستان در کشور بوده و با 
تیکه بر دانش گروه متخصص مشاور به همراه تایید یه های وزارت بهداشت 
و طراحی مدرن که بصورت انحصاری برای این مرکز بزرگ تخصصی درمانی 

مهیا شده، اجرا گردیده و در سال 1395 نیز افتتاح گردیده است. 

Projects to 
narrate the image
TAKNO-E-KHAVARMIANEH
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بیمارستان ولیعصر ناجا
بیمارستان ولیعصر)عج( ناجا درسال  1346 افتتاح گردیده است. 
در  بیمارستانی  تختهای  ظرفیت  از ارتقا  پس  بیمارستان  این 
سالهای اخیر، درحال حاضر با 2۷4 تخت، 19 بخش بستری، 35 
درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی به کلیه کارکنان نیروهای 
انتظامی، نیروهای مسلح، خانواده هایشان و همچنین مددجویان 

و مراجعین آزاد ارائه خدمت می نماید. 

بیمارستان سینا تهران

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی سینا با گذشت سالها از تاسیس 
آن همچنان در حال فعالیت می باشد. 

این مرکز با افزودن یک ساختمان جدید در سال 1392 در حال حاضر، 
با 4۷۷ تخت فعال، به عنوان یکی از بزرگترین مراکز آموزشی، پژوهشی 

و درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران مطرح می باشد.

بیمارستان 501 ارتش
علوم  دانشگاه  زیرمجموعه  )ع(  رضا  امام  یا  ارتش  بیمارستان 501 
از  که  می باشد  مصوب  تخت   300 و  طبقه   ۷ دارای  آجا  پزشکی 

اردیبهشت ماه 13۷1 به مکان فعلی منتقل شده است.

در حال حاضر تختهای فعال بیمارستان 198 تخت است که شامل 
162 تخت بالینی و 36 تخت اورژانس، اطاق عمل، جراحی سرپائی، 

دیالیز و شیمی درمانی سرپائی می باشد.

بیمارستان امیراعلم تهران
مرکـــز  این  است.  گردیده  تاسیس   1325 سال  در  اعلم  امیر  بیمارستان 
آموزشی درمانی و پژوهشی پس از ساخت یک ساختمان جدید و افتتاح در سال 
1394 درحال حاضر دارای 186 تخت فعال و 348تخت مصوب )120تخـت 
فوق  و  تخصصی  و خدمات  می باشد  توسعه(  پروژه طرح  جدید  بیمارستان  در 

تخصصی را بصورت 24 ساعته به مراجعین محترم ارائه می دهد. 

بیمارستان بعثت تهران
عنوان  به  هوایی  نیروی  بعثت  تخصصی  فوق  و  تخصصی  بیمارستان 
بزرگترین بیمارستان در سطح بیمارستان های نیروی مسلح در 9 طبقه 

درجنوب شرق تهران واقع شده است.

عملیات ساخت این بیمارستان از سال 1350 آغاز و تا سال 1368 به 
طول انجامید. این بیمارستان از سال 1368 با هدف ارائه خدمات مناسب 

و سریع به مردم با ظرفیت 600 تخت فعالیت خود را آغاز نموده است.

بیمارستان بازرگانان تهران

بیمارستان بازرگانان از بیمارستان های قدیمی تهران است که طی بازسازی 
های گسترده، پس از انقالب در سال 1382به عنوان یک بیمارستان عمومی 

1۷5 تخت خوابی شروع بکار کرده است. 
در حال حاضر نیز در بخشهای اورژانس، داخلی، جراحی مردان وزنان، زنان و 

زایمان، و ... به ارائه خدمات به مردم شریف می پردازد.

بیمارستان مصطفي خمیني تهران

)بیمارستان  خمینی  مصطفی  شهید  درمانی  و  آموزشی  پزشکی،  مرکز 
میثاقیه پیشین( بیمارستانی در مرکز شهر تهران است. 

این بیمارستان پنج طبقه در سال 1330 خورشیدی، آغاز به کار کرده و 
پس از انقالب به دانشگاه شاهد واگذار شده است. این مرکز در سالهای 
با در اختیار داشتن 220  اخیر تحت بازسازی و بهسازی قرار گرفته و 
تخت و بخش زنان و زایمان، اتاق اطفال و همچنین بخش اعصاب و 

روان، یک بیمارستان تخصصی می باشد.
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بیمارستان روانپزشكي نیایش
بیمارستان روانپزشکی نیایش به مساحت ۷500 متر مربع در منطقه جغرافیایی 
ایجاد به دلیل کثرت  با توجه به ضرورت  شمال تهران قرار گرفته است که 
مراجعه کنندگان، در سال 1391 احداث ساختمان این مرکز شروع و در اوایل 

سال 1393 به اتمام رسیده است. 

بیمارستان امام حسین تهران
آموزشي  ازمراکز  یکي  بعنوان  حسین)ع(  امام  درماني  و  مرکزپزشکي 
درماني بزرگ تهران با 564  تخت مصوب و453 تخت فعال مي باشد. 
این مرکز در سال 1364 راه اندازي شده است و داراي تخصص هاي 
داخلي، جراحي عمومي، جراحي مغز و اعصاب، قلب وعروق و ... مي باشد. 
ارزیابي  آخرین  براساس  ارزشیابي  درجه  نظر  از  حسین  امام  بیمارستان 

انجام شده درجه یک می باشد. 

بیمارستان  سابقه ترین  با  بخش  فیاض  دکتر  شهید  بیمارستان 
به  کنون  تا  سال 1334  از  که  می باشد  اجتماعی  تامین  سازمان 
ارائه خدمات بهداشتی، تشخیصی، درمانی و بازتوانی پرداخته است.

کلیه  فعال  تخت  و 4۷۷  مصوب  تخت  با 61۷  بیمارستان  این 
و  تخصصی  و  عمومی  بستری  و  سرپایی  درمانی  خدمات 

پاراکلینیک خود را جهت مداوای بیماران ارائه می نماید.

بیمارستان فیاض بخش تهران

مرکز طبي کودکان
است.  شده  افتتاح   134۷ سال  در  رسمًا  کودکان  طبی  مرکز 
بهره  به   13۷9 سال  در  نیز  بیمارستان  سه  شماره  ساختمان 
اورولوژی،  بالینی  بخش  سه  اکنون  هم  که  رسیده  برداری 
ایمونولوژی، روماتولوژی و همچنین مرکز تحقیقات ایمونولوژی 

و اتاق عمل اورولوژی را در خود جای داده است.
پروژه ساخت ساختمان شماره دو بیمارستان که امکان افزایش 
سال  در  می ساخت  فراهم  را  بستری  های  تخت  و  ها  بخش 
1389 انجام شده است و هم اکنون این بیمارستان با ظرفیت 

245 تخت در حال ارائه خدمات مي باشد.

مرکز رویان تهران
مرکز  عنوان  به  سال 13۷0  ماه  خرداد  رویان هشتم  پژوهشگاه 
شورای   1388 سال  در  است.  شده  تاسیس  محدود  جراحی 
گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با ارتقای 
حال  در  و  کرده  موافقت  رویان  پژوهشگاه  به  پژوهشکده  از  آن 
حاضر به عنوان مهم ترین مرکز تحقیقات باروری و ناباروری در 

حال فعالیت می باشد. 
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بیمارستان نفت آبادان

بیمارستان امام خمینی)ره( نفت آبادان)OPD(  در سال 1306 
هجری شمسی با ظرفیت 252 تختخواب با بخش های اصلی 
درمانی تاسیس و خدمات بهداشتی-درمانی را به جمعیت تحت 
پوشش صنعت نفت، ارائه می نماید. به منظور ارائه خدمات بیشتر، 
 500 تا  گذشته  سالهای  در  بیمارستان  این  های  تخت  تعداد 

تختخواب ارتقاء داده شده است.

بیمارستان شهداي خلیج فارس بوشهر 

اول  سفر  مصوبات  از  بوشهر  فارس  خلیج  شهداي  بیمارستان 
مهرماه  بیمارستان  این  ساخت  عملیات  باشد.  مي  نهم  دولت 
1385 در هفت طبقه آغاز شد. این بیمارستان که به پیشرفته 
ترین و به روز ترین امکانات و اتاق هاي ایزوله مجهز مي باشد 

در آبان ماه 1391 افتتاح گردید.

بیمارستان آرش تهران

بیمارستان آرش بیمارستانی دانشگاهی- آموزشی 
ظرفیت  1350با  سال  در  که  می باشد  تهران  در 
دارای  و  است  گردیده  تأسیس  ثابت  تخت   105
زایمان،  و  زنان  جراحی   ،  ICU های  بخش 
می  و...  نوزادان  عمومی،  جراحی  الپاراسکوپی، 
باشد. در سال 13۷0 ساختمان جدید در 5 طبقه 
 1383 سال  ماه  مرداد  از  و  است  شده  احداث 
این  است.  گرفته  قرار  بهره برداری  مورد  و  آماده 
بیمارستان در حال حاضر با 128 تخت به فعالیت 

خود ادامه می دهد.

بیمارستان روانپزشكي رازي تهران
این مرکز به عنوان یکي از قدیمي ترین بیمارستان هاي رواني کشور در سال 129۷ 
شمسي تاسیس گردیده است. در سال 13۷6 همزمان با پیشرفت هاي علمي- پژوهشي 
و درمانی- توانبخشي به ) مرکز آموزشي درماني روانپزشکي رازي ( تغییر نام داده شده 
است. این مرکز بزرگترین مرکز درماني - آموزشي در خاورمیانه است که  باظرفیت 13۷5 

تخت در حال خدمت رسانی می باشد.

بیمارستان بعثت شیراز
شهرستان  فارس،  استان  در  واقع  اشکنان  بعثت  بیمارستان 
وابسته  و درمانی  دانشگاهی  بیمارستانی است  )اشکنان(  المرد 
به دانشگاه علوم پزشکی شیراز با ظرفیت 80 تخت ثابت که در 
بیمارستان  این  اکنون  سال 1364 شمسی تاسیس گردید. هم 
پارتوم،  اورژانس، پست  زایشگاه،  اتاق عمل،  دارای بخش های 
لیبر، ENT، ارولوژی، اطفال، جراحی زنان و زایمان، جراحی 
عمومی، چشم و دیگر واحدهای پاراکلینیکی و درمانگاهی بوده 

و در حال خدمت رسانی می باشد. 
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بیمارستان امام رضا مشهد
شهر  بیمارستانهای  بزرگترین  یکی  )ع(،  رضا  امام  بیمارستان 
مشهد می باشد، از سال 1313 تحت نام مریضخانه شاه رضا 

شروع به فعالیت نموده است.
چشم  جراحی،  داخلی،  بخشهای  و  تخت   100 دارای  آغاز  در 
 ... و  آزمایشگاه  درمانگاه،  زایشگاه،  عفونی،  کودکان،  پزشکی، 
بود. این مرکز در حال حاضر به ظرفیت 918 تخت ارتقا پیدا 

کرده است. 

بیمارستان کمالي کرج
واگذاری  با  ه.ش  در سال 1330  کمالی  درمانی  آموزشی  مرکز 
کمالی  مرحوم  ارزشمند  خیر  طریق  از  فعلی  فیزیکی  فضای 
تاسیس و در حال حاضر با 190 تخت مصوب در زمینه تخصصی 
به  جامعه  بهبود سالمت  و  بیماران  حال  رفاه  و  زایمان  و  زنان 

فعالیت می پردازد.

این مجموعه در فضایی به وسعت حدود 86۷1  متر مربع و ظرفیت 
100 تخت می باشد .

بیمارستان امام خمیني آمل )دانشگاه علوم پزشكي(

با  و  مترمربع  هزار   40 مساحت  به  زمینی  در  آمل  خمینی)ره(  امام  بیمارستان 
زیربنای 18 هزار مترمربع  و ظرفیت 160 تخت ساخته شده است. این بیمارستان  

در سال 1395 تاسیس و موررد بهره برداري قرار گرفت. 

Our Project
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بیمارستان خاتم شاهرود

بیمارستان والیت ساري

بیمارستان خاتم شاهرود در سال 1380 تاسیس شده است. این بیمارستان دارای 96 تخت خواب فعال و مصوب می باشد و با هفت بخش تخصصی بستری 
و 13 بخش تخصصی پاراکلینیکی در کنار دیگر بخش های کلینیکی درمانگاه تخصصی و واحد اورژانس، به بیماران و مراجعین ارائه خدمت می نماید. 

ساری  تختخوابی   64 بیمارستان  پروژه  ساخت 
بیمارستان  این  اتمام رسیده و  به  در سال 1395 
افتتاح گردیده است. در حال حاضر نیز با دارا بودن 
بخش های عمومی، جراحی، زایمان و درمانگاهی 

در حال فعالیت می باشد. 

بیمارستان رجائي کرج
مرکز آموزشی و درمانی شهید رجایی کرج با مالکیت دولتی، 
بهداشتی  خدمات  و  پزشکی  علوم  دانشگاه  نظارت  تحت 

درمانی البرز فعالیت می نماید.

به صورت   1345 سال  از  را  خود  فعالیت  بیمارستان  این 
درمانگاه شروع کرد و از سال 1361 با دایر نمودن بخش هاي 
آغاز  بیمارستان  عنوان  به  را  خود  فعالیت  اورژانس  و  داخلي 
کرد. با اضافه نمودن تعداد تخت های بیمارستانی، هم اکنون 

بیمارستان دارای 258 تخت فعال مي باشد.

بیمارستان معتمدي گرمسار

بیمارستان  به  )ره(  خمینی  امام  1394بیمارستان  سال  در 
معتمدی منتقل شده و این بیمارستان افتتاح گردیده است.

این مرکز با ظرفیت 146تخت، 6 بخش بستری، 4 اتاق عمل 
فعال، بخش اورژانس، تاالسمی، دیالیز و خدمات پاراکلینیکی 

به ارائه خدمات به بیماران می پردازد.

بیمارستان باهنر کرج
بیمارستان باهنر در سال 1359 توسط افراد خیر با زیر بنایی 
معادل 500 متر مربع تاسیس گردیده سپس در سال 1369 
به  آن  مساحت  و  شده  اضافه  مرکز  این  به  جدید  بخشهای 
و  درمانی  های  واحد  است.  گردیده  تبدیل  مربع  متر   3500
اداری این مرکز مجزا می باشند. این مرکز هم اکنون با 225 
به  رسانی  خدمت  آماده  فعال  تخت   199 و  مصوب  تخت 

مراجعین محترم می باشد.
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بیمارستان ولیعصر اراک

بیمارستان امام علی چابهار

در   1333 سال  در  و  تأسیس   1329 سال  در  بیمارستان  این 
زمینی وقفی توسط افراد خیر به بهره برداری رسیده است.

در سال 1360 توسط دانشگاه علوم پزشکی اراک این بیمارستان 
به مرکز آموزشی-درمانی تبدیل شده است. در حال حاضر این 
بیمارستان با  ظرفیت 500 تخت در حال ارائه خدمات درمانی به 

مراجعین مي باشد.

بیمارستان امیرالمومنین سمنان
مرکز آموزشی درمانی امیرالمؤمنین )ع( سمنان در 
سال 136۷ احداث شده و آغاز به کار نموده است. 
در خرداد 1384 حدود دو هزار و نهصد و هشتاد 
و پنج متر مربع به زیربناي آن اضافه شده است. 

 48 با   1380 سال  در  چابهار  علی)ع(  امام  بیمارستان 
تخت افتتاح شده است. این بیمارستان در حال حاضر  به 
156تخت فعال ارتقا ظرفیت یافته و با ضریب اشتغال باالی 

100 درصد به هموطنان خدمات درمانی ارائه می کند. 

پلي کلینیک نجف آباد 

بیمارستان امیرالمومنین اراک

ساخت این پلی کلینیک در زمینی به مساحت سه هزار متر مربع و با هزینه 50 میلیارد ریال توسط 
سازمان تامین اجتماعی  صورت گرفته است.

تخصص های پزشکی موجود در کلینیک شامل پزشک عمومی، داخلی، کودکان، زنان و زایمان، 
فوق تخصص کلیه و ... مي باشد. این پلی کلینیک در سال 1395 افتتاح شده است.

بیمارستان های  از  یکی  المومنین  امیر  بیمارستان 
تخصصی و فوق تخصصی شهر اراک است که در 
سال 138۷ مورد بهره برداری قرار گرفته است. این 
بیمارستان با داشتن 224 تخت بیمارستانی در قالب 5 
طبقه و 19000 متر مربع زیربنا یکی از پیشرفته ترین 

بیمارستان های مرکز ایران به شمار می آید.
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TAKNO-E-KHAVARMIANEH

بیمارستان غرضي سیرجان

این مرکز از بیمارستانهای ملکی مدیریت درمان تامین اجتماعی 
در استان اصفهان می باشد که در شهریور ماه 13۷5 در زمینی به 
مساحت91240 متر مربع با زیربنای 26223 متر مربع در شمال 
شهر اصفهان افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفته است. این 
بیمارستان دارای ظرفیت 256 تخت می باشد که تا سال 1385، 

241 تخت آن به صورت فعال مورد استفاده قرار گرفته است .

بیمارستان امام حسین شاهرود

بیمارستان گلستان اهوازبیمارستان کوثر سمنان

بیمارستان گلستان اهواز، بیمارستانی دانشگاهی و آموزشی در 
شهرستان اهواز  است که درسال 1366 تأسیس شده است. 
این مرکز در حال حاضر 615 تخت دایر دارد و به صورت 
تخصصی و فوق تخصصی به جامعه درمانی کشور خدمت 

رسانی می کند.

سمنان،  استان  در  واقع  شاهرود  حسین  امام  بیمارستان 
به  وابسته  که  بوده  پژوهشی  و  درمانی  آموزشی،  بیمارستانی 
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود می باشد. این بیمارستان با 313 

تخت در سال 13۷8 مورد بهره برداری قرارگرفته شده است.

پروژه ساخت مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی کوثر درزمستان 
1391 به صورت رسمی پایان یافت و بیمارستان افتتاح گردید.
عنوان  به  مرکز  این  به  سابق  )س(  فاطمیه  بیمارستان  انتقال 
مرکز داخلی در مرداد ماه سال 1392 صورت گرفت و مرکز در 
با ظرفیت  و  فعالیت خودرابه عنوان مرکز جراحی  سال 1393 

220 تخت آغاز نمود.

بیمارستان تامین اجتماعي بابلسر )شفا(

تامین  سازمان  به  وابسته  بیمارستانی  بابلسر  شفا  بیمارستان 
اجتماعی، از نظر گریدبندی دارای درجه یک ارزشیابی دانشگاه 

و دارنده گواهینامه لوح دوستدار کودک می باشد. 

از نظر  این مرکز دارای50 تخت مصوب و 44 تخت فعال و 
افتتاح در سال  از زمان  بیمارستان جنرال بوده و  سطح بندی 

1383 درحال خدمت رسانی می باشد.

بیمارستان مادرو کودک غدیر شیراز

بیمارستان مادر وکودک غدیر در سال 1388 با100 تخت بستري 
احداث شده و در همان سال به بهره برداري رسیده است. این مرکز 
در سایه الطاف خداوند متعال و در راستاي تداوم توسعه خدمات 
درماني وبه منظور فراهم آوردن امکانات مناسب جهت مراجعین 
محترم روز به روز خدمات خود را متنوع تر وتخصصي تر مي نماید. 
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بیمارستان مسلمین شیراز

بیمارستان فاروج خراسان شمالي 

بیمارستان توحید سنندج

و  شیراز  قدیمی  های  بیمارستان  از  شیراز  مسلمین  بیمارستان 
بیمارستان وابسته به سپاه پاسداران می باشد. این مرکز در حال 
حاضر  با ظرفیت 150 تخت به فعالیت و ارائه خدمات مي پردازد.

شهرستان  شهداي  نام  به  مرکزی  فاروج  شهرستان  بیمارستان 
مي باشد. این بیمارستان در سال 1392 با ظرفیت 32 تخت به همت 
وزارت محترم بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي و 

شبکه بهداشت و درمان شهرستان فاروج افتتاح گردیده است.

مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی توحید در سال 1354 تاسیس 
شده است. این مرکز به عنوان قدیمی ترین بیمارستان استان و 
بیمارستانی دولتی و وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کردستان با 
ظرفیت 45۷ تخت خدمات درمانی، تخصصی و فوق تخصصی 

را ارائه می نماید.

بیمارستان مادر رامهرمز

بیمارستان دارالتوحید/ حضرت صدیقه تهران

آغاز   13۷2 سال  در  بیمارستان  این  اجرایی  عملیات 
گردیده است. در سال 1392 از مجموعه طرح های 
رسیده  برداری  بهره  به  و  گردیده  افتتاح  مهرماندگار 
است. در حال حاضر این مرکز با ظرفیت 150 تخت 
مشغول خدمت رسانی به مردم شریف ایران می باشد. 

درمانگاه خیریه دارالتوحید در تاریخ 1361 در منطقه محروم دولت آباد راه اندازی شده است. 
در فروردین 1393 این خیریه با نام بیمارستان خیریه حضرت صدیقه زهرا)س( به طور رسمی 
مورد بهره برداری قرار گرفته شده است و در همان سال مفتخر به اخذ گواهینامه اعتبار بخشی 

ملی درجه یک از سوی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی شده است.
این بیمارستان در حال حاضر با ظرفیت 50 تخت در ارائه خدمات درمانی فعال می باشد.
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TAKNO-E-KHAVARMIANEH
our customers...

Yasrebi Subspeciallized Hospital
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بیمارستان560 ارتش گرگان

بیمارستان امام علي بجنورد

بیمارستان 560 ارتش گرگان بیمارستانی وابسته به ارتش و داراي 23 تخت فعال، بخش هاي بستري،  اتاقهاي عمل و ... مي باشد.

بیمارستان امام علی )ع( بجنورد درسال 13۷9 
گرفته  قرار  برداري  بهره  مورد  و  تاسیس شده 
است. در سال 1394 نیز یک بخش تخصصی 
سوختگی به بیمارستان اضافه شده است. این 
بیمارستان داراي رتبه بندي درجه یک مي باشد 
تعداد  و   14۷ آن  مصوب  هاي  تخت  تعداد  و 

تخت هاي فعال 132 تخت می باشد. 

بیمارستان امام حسین بیجار

دانشگاه آزاد اسالمي دشتستان برازجان

بیمارستان شهدا هفتم تیر سابق به  انتقال  با  امام حسین )ع( بیجار در سال 138۷  بیمارستان 
بیمارستان جدید االحداث افتتاح شده است. این بیمارستان با خدمات پاراکلینیکی و کلینیک های 

تخصصی به جامعه درمانی کشور خدمت رسانی می کند. 

دو  در   1381 سال  در  دشتستان  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
کرده  آغاز  را  خود  کار  دانشجو   89 با  کارشناسی  رشته 
است. این دانشگاه اکنون با قریب 10هزار دانش آموخته، 
48رشته کارشناسی، 9رشته کارشناسی ارشد و سه هزار 

و هشتصد دانشجو مشغول به فعالیت می باشد. 



www.takno.net

TAKNO-E-KHAVARMIANEH

تنوع در طراحی
کیفیت در تولید

سرعت در پاسخگویی
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دانشگاه های علوم پزشکی 
همکار شرکت تک نوع خاورمیانه

نام دانشگاهردیف

1
دانشگاه علوم پزشکی تهران)بیمارستان اقبال -بیمارستان ایت اله کاشانی -بیمارستان روانپزشکی رازی -بیمارستان آرش 
تهران  قلب  بیمارستان  فارابی-  اعلم-بیمارستان  امیر  کودکان-بیمارستان  طبی  سینا-مرکز  -بیمارستان  کانسر  -انستیتو 

-دانشکده پیراپزشکی-بیمارستان شریعتی تهران(

2
مفید-  کودکان  مدرس-بیمارستان  شهید  -بیمارستان  تهران  طالقانی  بهشتی-)بیمارستان  شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه 
بیمارستان مفتح ورامین -بیمارستان مسیح دانشوری-بیمارستان لقمان تهران - بیمارستان مهدیه تهران- بیمارستان فاطمه 

الزهرا دماوند-بیمارستان امام حسین تهران(

3
الزهرا- فاطمه  -بیمارستان  اکرم  رسول  حضرت  رجایی-بیمارستان  شهید  قلب  ایران)بیمارستان  پزشکی  علوم  دانشگاه 

نژاد  بیمارستان شفا یحیائیان -بیمارستان شهید هاشمی  بهارستان-  امام حسین  ایران-بیمارستان  بیمارستان روانپزشکی 
-بیمارستان فیروز آبادی-بیمارستان روانپزشکی میالد شهریار(

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان  )بیمارستان شهید محمدی بندر عباس - بیمارستان بستک-بیمارستان امام علی رودان(4

دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل تهران  )دانشکده بیولوژی مولکولی(5

6
دانشگاه  علوم پزشکی مازندران )مرکز بهداشت ساری -مرکز بهداشت نور - مرکز بهداشت سورک - مرکز بهداشت چالوس 
-بیمارستان امام خمینی ساری -بیمارستان امام خمینی آمل -بیمارستان شهدای زیر آب - مرکز بهداشت میاندرود - مرکز 

بهداشت سواد کوه-بیمارستان شهید رجایی تنکابن- بیمارستان سوختگی شهید زارع ساری(

7
دانشگاه علوم پزشکی سمنان )بیمارستان فاطمیه شاهرود-بیمارستان کوثر سمنان -بیمارستان والیت دامغان -بیمارستان 

معتمدی گرمسار -بیمارستان امیرالمومنین سمنان -بیمارستان امام حسین شاهرود-مرکز بهداشت ارادان گرمسار(

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل )بیمارستان ولی عصر مشکین شهر -بیمارستان امام خمینی پارس آباد(8

دانشگاه علوم پزشکی ایالم )بیمارستان امام خمینی -بیمارستان طالقانی(9

10
دانشگاه علوم پزشکی گیالن)بیمارستان پورسینای رشت -بیمارستان دکتر بهشتی آستارا -بیمارستان سید الشهدا الهیجان 

-بیمارستان شهید نورانی تالش ( 

دانشگاه علوم پزشکی قزوین )بیمارستان کوثر -بیمارستان والیت -بیمارستان قدس قزوین-بیمارستان شهدای آبیک(11

جدول مشتریان شرکت تک نوع خاورمیانه
دانشگاه های علوم پزشکی همکار شرکت تک نوع خاورمیانه

مشتریان ما

our c
usto

mers
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دانشگاه های علوم پزشکی 
همکار شرکت تک نوع خاورمیانه

نام دانشگاهردیف

دانشگاه علوم پزشکی گلستان )بیمارستان 5 آذر گرگان(22

دانشگاه علوم پزشکی مشهد )بیمارستان امام رضا- بیمارستان22 بهمن خواف (23

24
دانشگاه علوم پزشکی فارس)بیمارستان امام رضا الرستان-مرکز بهداشت استهبان- بیمارستان امام خمینی آباده-بیمارستان 

مادر شیراز(

25
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان )بیمارستان نور و علی اصغر-بیمارستان شهید منتظری نجف آباد-بیمارستان سوانح سوختگی 

امام موسی کاظم اصفهان (

دانشگاه علوم پزشکی تبریز)بیمارستان سینا -بیمارستان امیر المومنین مراغه -بیمارستان امام خمینی کلیبر-بیمارستان رازی (26

دانشگاه علوم پزشکی همدان )بیمارستان بعثت - بیمارستان فاطمیه - بیمارستان ولیعصر تویسرکان (27

28
-دانشکده  معتضدی  جوانرود-بیمارستان  اکرم  رسول  -بیمارستان  طالقانی  )بیمارستان  کرمانشاه  پزشکی  علوم  دانشگاه 

دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی  کرمانشاه(

دانشگاه علوم پزشکی کرمان  )بیمارستان مرادی رفسنجان -بیمارستان سینا زرند-بیمارستان پاستور بم (29

دانشگاه علوم پزشکی جهرم )بیمارستان پیمانیه (30

31
دانشگاه علوم پزشکی کردستان )بیمارستان صالح الدین ایوبی بانه -مرکز بهداشت سنندج-بیمارستان امام حسین بیجار-

بیمارستان توحید سنندج -مرکز بهداشت سروآباد (

دانشگاه های علوم پزشکی 
همکار شرکت تک نوع خاورمیانه

نام دانشگاهردیف

12
دانشگاه علوم پزشکی البرز )بیمارستان کمالی -بیمارستان امام حسین -بیمارستان باهنر -بیمارستان شهید مدنی -بیمارستان 

امام جعفر صادق هشتگرد -بیمارستان ثاراهلل -بیمارستان امام علی(

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر )بیمارستان بقیه اله دیلم -بیمارستان امام هادی بندر دیر-بیمارستان خلیج فارس بوشهر(13

دانشگاه علوم پزشکی قم )بیمارستان کامکار عرب نیا-بیمارستان نکویی -بیمارستان شهید بهشتی- بیمارستان ایزدی (14

دانشگاه علوم پزشکی خراسان جنوبی )بیمارستان شهید چمران فردوس(15

16
شهید  آباد-بیمارستان  عشایری خرم  شهدای  پلدختر-بیمارستان  خمینی  امام  )بیمارستان  لرستان  پزشکی  علوم  دانشگاه 

رحیمی خرم آباد(

دانشگاه علوم پزشکی اراک )بیمارستان مدرس ساوه - دانشکده پرستاری ساوه-بیمارستان ولیعصر- بیمارستان امیرالمومنین(17

18
دانشگاه علوم پزشکی استان یزد )مرکز تحقیقات خون و سرطان استان یزد-بیمارستان آیت اله خاتمی یزد- شبکه بهداشت 

تفت(

دانشگاه علوم پزشکی زنجان)بیمارستان ایثار ایجرود-بیمارستان الغدیر ابهر ( 19

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد )بیمارستان آیت اهلل کاشانی شهرکرد(20

21
بقایی  شهید  شفا-بیمارستان  -بیمارستان  رازی  -بیمارستان  رامهرمز  مادر  )بیمارستان  اهواز  پزشکی  علوم  دانشگاه 
-بیمارستان 22بهمن مسجد سلیمان - بیمارستان کارون گتوند - بیمارستان شهید معرفی زاده بهبهان-بیمارستان گلستان 

اهواز -بیمارستان ولی عصر خرمشهر(
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مراکز درمانی نظامی
همکار شرکت تک نوع خاورمیانه

ارگانشهرنام مرکز درمانیردیف

سپاه پاسدارانتهرانبیمارستان بقیه اهلل )عج(1

سپاه پاسدارانتهرانبیمارستان خاتم االنبیاء )ص(2

نیروی انتظامیتهرانبیمارستان ولیعصر )عج(3

سپاه پاسداران ساری بیمارستان والیت 4

سپاه پاسداران زاهدان بیمارستان رسول اکرم 5

سپاه پاسداران تهران درمانگاه شهید صنیع خانی 6

ارتش تهران بیمارستان 7502

ارتش تهران بیمارستان 8503

ارتش تهران بیمارستان خانواده 9

ارتش دزفول بیمارستان 10580

سپاه تهران معاونت بهداشت و درمان سپاه، هوا و فضای سپاه  11

سپاه تهران دانشکده طب بقیه اله سپاه 12

ارتش اهواز اداره کل بهداری  ناجا 13

نیروی انتظامیاهواز بیمارستان فاطمه الزهرا14

سپاه پاسداران تهران دانشگاه صنعتی مالک اشتر 15

نیروی انتظامی تهران سازمان مبارزه با مواد مخدر مازندران 16

 سپاه پاسداران تهران بیمارستان گلستان 17

سپاه پاسداران قم قممعاونت بهداشت و درمان سپاه قم 18

سپاه پاسداران مرکز  فرماندهی بهداری نیروی دریایی 19

ارتش تهران ستاد نیروی هوایی نهاجا20

ارتش تهران بیمارستان بعثت 21

سپاه شیراز بیمارستان مسلمین 22

ارتش تهران بیمارستان فجر23

ارتش گرگان بیمارستان 24560

جـدول مشتریان شـرکت تک نوع خـاورمیانـه
مراکز درمانی نظامی همکار شرکت تک نوع خاورمیانه

دانشگاه های علوم پزشکی 
همکار شرکت تک نوع خاورمیانه

نام دانشگاهردیف

دانشگاه علوم پزشکی بابل )بیمارستان شهید بهشتی (32

دانشگاه علوم پزشکی جیرفت )بیمارستان 12 فروردین کهنوج (33

دانشگاه علوم پزشکی کاشان )معاونت غذا و دارو کاشان (34

35
دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی )بیمارستان امام حسن بجنورد-بیمارستان بنت الهدی- بیمارستان آیت اله هاشمی 

رفسنجانی شیروان -بیمارستان شهدای فاروج -بیمارستان سجادیه تربت جام-بیمارستان امام خمینی اسفراین(

36
ماکو- فجر  بیمارستان   - خوی  هاشم  بنی  قمر  -بیمارستان  ارومیه  خمینی  امام  )بیمارستان  ارومیه  پزشکی  علوم  دانشگاه 

بیمارستان مطهری ارومیه -بیمارستان شهید قلی پور بوکان (

37
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان )بیمارستان 22 بهمن نیک شهر -بیمارستان رازی سراوان-بیمارستان کنارک -بیمارستان 

امام علی چابهار-بیمارستان راسک(

دانشگاه علوم پزشکی یاسوج )بیمارستان شهید رجایی یاسوج -بیمارستان امام سجاد یاسوج -بیمارستان امام خمینی دهدشت (38

دانشگاه آزاد اسالمی علوم پزشکی استان یزد )بیمارستان شاه ولی (40
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مراکز درمانی تامین اجتماعی
همکار شرکت تک نوع خاورمیانه

استانشهرنام مرکز درمانیردیف

خوزستان بهبهان بیمارستان مصطفی خمینی 25

سمنان سمنان بیمارستان شفا 26

تهران تهران بیمارستان شهید لواسانی 27

یزد یزدبیمارستان شهدای کارگر 28

خوزستان ابادان بیمارستان 17شهریور 29

اردبیل اردبیل بیمارستان سبالن 30

بوشهر بوشهر بیمارستان سلمان فارسی 31

هرمزگان بندرعباس پلی کلینیک بندرعباس 32

کرمان کرمان درمانگاه تامین اجتماعی شماره 332

کرمان کرمان درمانگاه  تامین اجتماعی شماره 344

کرمان سیرجان پلی کلینیک تامین اجتماعی غرضی 35

کرمان بردسیر پلی کلینیک تامین اجتماعی36

چهارمحال بختیاری لردگان پلی کلینیک تامین اجتماعی 37

آذربایجان شرقی مرندپلی کلینیک تامین اجتماعی38

آذربایجان غربی ماکو  پلی کلینیک تامین اجتماعی 39

گیالن تالش پلی کلینیک تامین اجتماعی 40

لرستان کوهدشت پلی کلینیک تامین اجتماعی 41

گیالن لنگرودپلی کلینیک تامین اجتماعی 42

تهران تهران بیمارستان فیاض بخش 43

مازندران بابلسربیمارستان تامین اجتماعی بابلسر44

مراکز درمانی تامین اجتماعی
همکار شرکت تک نوع خاورمیانه

استانشهرنام مرکز درمانیردیف

خراسان جنوبیفردوسبیمارستان تامین اجتماعی فردوس1

اصفهان اصفهان بیمارستان غرضی 2

اصفهان نجف آباد پلی کلینیک نجف آباد 3

البرز کرج پلی کلینیک فردیس 4

البرز هشتگرد تامین اجتماعی هشتگرد 5

بوشهر برازجان بیمارستان مهر 6

تهران تهران بیمارستان لبافی نژاد 7

تهران تهران بیمارستان آیت اله کاشانی 8

تهران تهران بیمارستان میالد 9

اسالم شهر تهران بیمارستان امام رضا 10

تهران تهران دی کلینیک ابوریحان 11

مازندران چالوس بیمارستان رازی 12

همدان مالیر بیمارستان غرضی 13

مرکزی دلیجان پلی کلینیک دلیجان 14

کهگیلویه و بویر احمد یاسوج درمانگاه  یاسوج 15

یزد بافق پلی کلینیک تخصصی بافق16

فارس نور آباد ممسنی پلی کلینیک تخصصی نور اباد17

کردستان کامیاران پلی کلینیک تخصصی کامیاران 18

تهران تهران بیمارستان میالد 19

هرمزگان رودان بندرعباس بیمارستان ولی عصر 20

کرمانشاه کرمانشاه بیمارستان حضرت معصومه21

گلستان گرگان بیمارستان حکیم جرجانی 22

تهران تهران بیمارستان دکتر معیری 23

تهران تهران بیمارستان اقبال 24

جـدول مشتریان شـرکت تک نوع خـاورمیانـه
مراکز درمانی تامین اجتماعی همکار شرکت تک نوع خاورمیانه
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شرکت ها، سازمان ها، ارگان های
همکار شرکت تک نوع خاورمیانه

نام شرکت، سازمان، ارگانردیف

صنایع غذایی کیک اکباتان 22

شرکت اسپید شاهد23

اداره کل فنی حرفه ای تبریز 24

ادره کل پزشکی قانونی کل کشور25

وزارت نفت -بیمارستان صنعت نفت تهران  26

پژوهشگاه صنعت نفت 27

پاالیشگاه نفت تبریز 28

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک 29

هیئت امنای صرفه جویی ارزی وزارت بهداشت 30

سازمان محیط زیست 31

صنایع سرد سازی تهران32

داروسازی ابوریحان 33

داروسازی آتی فارمد34

داروسازی فارمد)مدی تکسیس (35

صنایع غذایی و لبنی کاله آمل 36

مرکز تحقیقات مرکبات رامسر 37

موسسه تحقیقات ثبت گواهی بذر و نهال 38

دانشکده بیوتکنولوژی کشاورزی کرج 39

دانشگاه صنعتی مالک اشتر 40

مرکز جامع توانبخشی فرهنگی ورزشی ایثارگران استان کرمان 41

مرکز جامع توانبخشی فرهنگی ورزشی ایثارگران استان قم42

شرکت ها، سازمان ها، ارگان های
همکار شرکت تک نوع خاورمیانه

نام شرکت، سازمان، ارگانردیف

شرکت بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی1

شرکت تهران الکتریک 2

شرکت توسعه پزشکی ایران 3

شرکت مهندسین مشاور گوپله 4

شرکت مهندسین مشاور 5142

شرکت مهندسین مشاور ماهر و همکاران 6

شرکت تجهیز داروی زنوزی 7

ستاد بازسازی عتبات عالیات )بیمارستان امام زین العابدین کربال -بیمارستان امام علی نجف (8

شرکت مهندسی توفیق دارو 9

شرکت هفت ستون سازه 10

شرکت آرایشی بهداشتی مینو 11

شرکت آرایشی بهداشتی طبیعت زنده )برند سینره (12

شرکت مهندسی آذر یورد تبریز 13

شرکت مهندسین مشاور هیت لند 14

شرکت ساختمانی ژاکله 15

دانشگاه ازاد اسالمی واحد مشهد16

شرکت پاالیش نفت تبریز 17

شرکت ماندانا شیمی 18

شرکت هوای پاک اندیشان 19

شرکت ورکان تمیز سازه 20

شرکت مواد و مهندسی مکرر تهران 21

جـدول مشتریان شـرکت تک نوع خـاورمیانـه
شرکت ها، سازمان ها، ارگان های همکار شرکت تک نوع خاورمیانه
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شرکت ها، سازمان ها، ارگان های
همکار شرکت تک نوع خاورمیانه

نام شرکت، سازمان، ارگانردیف

دانشگاه منابع طبیعی شمال 64

شرکت نفت بهران 65

سازمان اسناد ملی همدان 66

سازمان اسناد ملی ایران )گنجینه اسناد (67

پزشکی قانونی استان البرز 68

شرکت دارو پخش 69

سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت ماهشهر 70

سازمان علوم بهزیستی و توانبخشی استان تهران -بیمارستان رفیده 71

صنایع غذایی کوروش )برند اویال و فامیال (72

ندامتگاه مرکزی استان کرمان 73

ندامتگاه مرکزی استان تهران 74

سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی استان همدان 75

شرکت پلی رزین 76

پتروشیمی بانیار 77

شرکت نفت پاسارگاد 78

دانشگاه علم وهنر یزد 79

اداره پزشکی قانونی استان کردستان -سنندج 80

دانشگاه علم و صنعت تهران 81

مرکز آموزش جهاد کشاورزی استان تهران -شهید زمانپور 82

اداره پزشکی قانونی  زاهدان 83

اداره پزشکی قانونی کهریزک استان تهران 84

شرکت ها، سازمان ها، ارگان های
همکار شرکت تک نوع خاورمیانه

نام شرکت، سازمان، ارگانردیف

مرکز جامع توانبخشی فرهنگی ورزشی ایثارگران استان کردستان 43

مرکز جامع توانبخشی فرهنگی ورزشی ایثارگران استان زنجان  44

مرکز جامع توانبخشی فرهنگی ورزشی ایثارگران استان خوزستان 45

مرکز جامع توانبخشی فرهنگی ورزشی ایثارگران استان خراسان جنوبی 46

مرکز جامع توانبخشی فرهنگی ورزشی ایثارگران استان فارس 47

مرکز جامع توانبخشی فرهنگی ورزشی ایثارگران استان ایالم 48

بنیاد شهید و امور ایثارگران استان تهران -بیمارستان روانپزشکی نیایش 49

دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران 50

دا نشگاه آزاد اسالمی واحد دشتستان برازجان 51

دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر 52

دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج 53

دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر 54

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب 55

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال 56

دانشکده منابع طبیعی 57

دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی شریف 58

دانشگاه کاشان 59

دانشکده فنی دانشگاه تویسرکان 60

درمانگاه شهرداری منطقه 21 تهران 61

درمانگاه های شهرداری منطقه 621

درمانگاه شهرداری منطقه 636
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شرکت ها، سازمان ها، ارگان های
همکار شرکت تک نوع خاورمیانه

نام شرکت، سازمان، ارگانردیف

شرکت گوشتیران 106

تصفیه خانه آب وفاضالب خرم آباد107

تصفیه خانه آب وفاضالب بندر انزلی 108

پژوهشکده گیاهان دارویی استان تهران 109

بیمارستان نفت آبادان -شرکت نفت 110

بیمارستان نفت اهواز-شرکت نفت 111

 سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران112

شرکت دارویی داروبرگ 113

شرکت شیمیایی بهان تهران 114

داروسازی شهر و دارو 115

شرکت تهرانستورز116

جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران117

اداره تجهیز وزارت بهداشت و درمان شهرستان مشهد118

اداره تجهیز وزارت بهداشت و درمان شهرستان شبستر 119

اداره تجهیز وزارت بهداشت و درمان شهرستان سراب 120

اداره تجهیز وزارت بهداشت و درمان شهرستان هشترود 121

اداره تجهیز وزارت بهداشت و درمان شهرستان کهنوج 122

اداره تجهیز وزارت بهداشت و درمان شهرستان رباط کریم 123

هواپیمایی ماهان 124

پژوهشکده بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله 125

126SPG شرکت مهندسی

شرکت ها، سازمان ها، ارگان های
همکار شرکت تک نوع خاورمیانه

نام شرکت، سازمان، ارگانردیف

اداره پزشکی قانونی استان سمنان 85

شرکت شیمیایی انرژی سمنان 86

شرکت بنیان پوشش کاسپین 87

شرکت مهندسی تاروماک 88

صنایع پودر شیر مشهد 89

صنایع غذایی بیرنوش 90

شرکت تولیدی شیمیایی کلران سمنان 91

شرکت تبدیل انرژی پایا 92

دانشگاه علوم تحقیقات فارس واحد مرودشت  93

شرکت ایالم سرنگ 94

شرکت پیشگامان گرگان 95

شرکت پاقلعه 96

شرکت گسترش صنعت ایرانی97

مرکز انتقال خون همدان 98

مرکز رویان تهران 99

مرکز تحقیقات پوست و سلول های بنیادی تهران 100

شرکت مقدم سازه بیرجند101

شرکت رامان خاک و پی 102

شرکت اتین دژپارس 103

سازمان انتقال خون استان کرمانشاه104

شرکت ملکان 105
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شرکت ها، سازمان ها، ارگان های
همکار شرکت تک نوع خاورمیانه

نام شرکت، سازمان، ارگانردیف

بنیاد امور جانبازان و ایثارگران -بیمارستان ساسان 127

مرکز ملی تحقیقات مهندسی ژنتیک و تکنولوژی زیستی 128

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گیالن 129

بیمارستان تخصصی کیش  هرمزگان -سازمان مناطق آزاد130

مرکز تحقیقات زیتون رودبار 131

بیمارستان شاه ولی یزد دانشگاه آزاد اسالمی 132

بیمارستان خاتم شاهرود -دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی 133

بیمارستان بانک ملی 134

بیمارستان نفت امیدیه آغا جاری135

دانشگاه کشاورزی کردستان 136

معاونت غذا و دارو رشت 137

شرکت پدیده شیمی جم 138

دانشگاه تربیت مدرس 139

دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی 140
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مراکز درمانی خصوصی و خیریه
همکار شرکت تک نوع خاورمیانه

استانشهرنام مرکز درمانیردیف

تهرانتهرانبیمارستان نیکان 1

تهران تهران بیمارستان تندیس 2

تهران تهران بیمارستان آراد 3

تهران تهران بیمارستان ایرانمهر 4

تهران تهران تهران کلینیک 5

تهران تهران بیمارستان آرمان 6

آذربایجان غربی ارومیه مرکز پژوهشی و درمانی امید 7

تهران تهران آزمایشگاه پرتو ژن 8

تهران تهران آزمایشگاه بهمن 9

تهران تهران آزمایشگاه هوای پاک اندیشان 10

تهران شهرری درمانگاه خیریه دارالشفا 11

تهران شهرری درمانگاه خیریه کوثر 12

تهران تهران آزمایشگاه پاک نژاد 13

گیالن صومعه سرا آزمایشگاه پارس 14

اصفهان کاشانبیمارستان شهید یثربی  15

مازندرانجویباربیمارستان شهید فکوری 16

تهران تهران بیمارستان کسری 17

تهران شهرری درمانگاه خیریه دارالتوحید 18

تهران تهران چشم پزشکی بینا 19

تهران تهران درمانگاه تابان 20

مازندران آمل بیمارستان نیک درمان 21

جـدول مشتریان شـرکت تک نوع خـاورمیانـه
مراکز درمانی خصوصی و خیریه همکار شرکت تک نوع خاورمیانه

TAKNO-E-KHAVARMIANEH
Our Customers...
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مراکز درمانی خصوصی و خیریه
همکار شرکت تک نوع خاورمیانه

استانشهرنام مرکز درمانیردیف

تهران تهرانبیمارستان پیامبران 43

تهران تهران بیمارستان خیریه غیاثی 44

تهران تهران بیمارستان ابن سینا 45

تهران تهران هتل بیمارستان گاندی 46

خوزستان اهواز بیمارستان آریا 47

تهرانورامین درمانگاه خیریه ولی عصر48

خوزستان اهواز کلینیک دکتر دیلمی 49

ایالم ایالم بیمارستان و زایشگاه کوثر 50

تهران شهریار مرکز جراحی نور سینا 51

شیراز شیراز مرکز ناباروری دکتر رستمی 52

تهران تهران کلینیک پوست ومو دکتر لطفی 53

تهران تهرانآزمایشگاه دکتر سجودی 54

زنجان زنجان بیمارستان تخصصی بهمن 55

تهران تهران بیمارستان دکتر سپیر 56

تهران تهران بیمارستان تریتا 57

گلستان گرگان بیمارستان شفا 58

تهران شهرری درمانگاه خیریه صدیقه الزهرا59

مازندران بهشهر بیمارستان مهر 60

کرمان کرمان مرکز جراحی پارک 61

فارس شیراز بیمارستان بعثت 62

مراکز درمانی خصوصی و خیریه
همکار شرکت تک نوع خاورمیانه

استانشهرنام مرکز درمانیردیف

همدان همدان بیمارستان بوعلی 22

تهران تهران کلینیک مفتح 23

گیالن رشت بیمارستان قائم 24

تهران تهران کلینیک خورشید 25

کرمانشاه کرمانشاه بیمارستان بیستون 26

خراسان رضوی مشهد بیمارستان مادر 27

سیستان و بلوچستان زابل مرکز جراحی محدود فاطمه الزهرا 28

آذربایجان غربی ارومیه بیمارستان آذربایجان 29

تهران تهران بیمارستان فرمانیه 30

سمنان سمنان بیمارستان سینا 31

تهران پردیس بیمارستان شفا 32

گیالن الهیجان آزمایشگاه مهر 33

تهران تهران شرکت ژن و سلول ایده آل 34

اردبیل اردبیل کلینیک دکتر عبادی 35

تهران تهران پلی کلینیک تخصصی طوس 36

تهران تهران بیمارستان دی 37

فارس شیراز بیمارستان شهریار 38

تهران تهران کلینیک بهبود 39

تهران شهریار بیمارستان نور 40

کرمان کرمان بیمارستان مهرگان 41

گیالن رشت بیمارستان پور سینا )خیریه (42
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مراکز درمانی خصوصی و خیریه
همکار شرکت تک نوع خاورمیانه

استانشهرنام مرکز درمانیردیف

سیستان و بلوچستان چابهار کلینیک جراحی ایرانیان 84

البرز کرج مرکز جراحی ورد آورد 85

هرمزگان بندرعباس بیمارستان امام رضا 86

تهران تهران بیمارستان محب مهر 87

تهران تهران بیمارستان صارم 88

قزوین قزوین مرکز جراحی پارس 89

خوزستان اهواز بیمارستان خیریه عالمه کرمی 90

خوزستان اهواز آزمایشگاه پاستور 91

قزوین قزوین آزمایشگاه پارس 92

البرز کرج آزمایشگاه کاسپین 93

تهران تهران مرکز تشخیص طبی نامی 94

قزوین قزوین بیمارستان خیریه دکتر رحیمیان 95

فارس شیراز مرکز MRI شیراز96

تهران تهران کلینیک مرکزی تهران 97

کرمان کرمان کلینیک نیمه شعبان 98

تهران تهران بیمارستان محب یاس 99

مراکز درمانی خصوصی و خیریه
همکار شرکت تک نوع خاورمیانه

استانشهرنام مرکز درمانیردیف

کرمانجیرفتبیمارستان قائم 63

مازندران بهشهر بیمارستان دکتر امیدی 64

اصفهان اصفهان بیمارستان خانواده  65

گلستان گرگان بیمارستان فلسفی   66

تهران تهران بانک چشم ایران 67

تهران تهران آزمایشگاه مبنا 68

تهران تهران آزمایشگاه پرنیان دارو 69

البرز کرج رادیو تراپی البرز 70

گیالن تالش آزمایشگاه دکتر افشین زاده 71

یزد یزد بیمارستان خیریه سید الشهدا72

شیراز فارس بیمارستان خیریه  مادر و کودک غدیر 73

اردبیل اردبیل بیمارستان قائم 74

خوزستان اهواز آزمایشگاه دکتر جاللی 75

خراسان رضوی مشهد کلینیک کاشت موی نگین 76

تهران تهران آزمایشگاه تشخیص طبی دکتر کامکار 77

تهران تهران بیمارستان کسری 78

تهران تهران بیمارستان مدائن 79

سیستان و بلوچستان زاهدان چشم پزشکی الزهرا 80

البرز کرج ساختمان پزشکان مریم 81

تهران تهران درمانگاه شفا تهران 82

قم قم آزمایشگاه دانش 83
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 our
customers

جـدول مشتریان شـرکت تک نوع خـاورمیانـه
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

استانشهرنام مرکز درمانیردیف

تهران تهران بیمارستان اقبال1

تهران تهران بیمارستان آیت اله کاشانی2

تهران تهران بیمارستان روانپزشکی رازی3

تهران تهران بیمارستان آرش4

تهران تهران انستیتو کانسر 5

تهران تهران بیمارستان سینا  6

تهران تهران مرکز طبی کودکان7

تهران تهران بیمارستان امیر اعلم8

تهران تهران شرکت پدیده شیمی جم 9

تهران تهران بیمارستان فارابی10

تهران تهران  بیمارستان قلب تهران11

تهران تهران دانشکده پیراپزشکی دانشگاه تهران 12

تهران تهران بیمارستان شریعتی تهران 13

تهران تهران بیمارستان طالقانی تهران 14

تهران تهران بیمارستان شهید مدرس15

تهران تهران دانشگاه تربیت مدرس 16

تهران تهران بیمارستان کودکان مفید17

تهران ورامینبیمارستان مفتح ورامین18

تهران تهران بیمارستان مسیح دانشوری19

تهران تهران بیمارستان لقمان تهران 20

تهران تهران بیمارستان مهدیه تهران21
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استانشهرنام مرکز درمانیردیف

تهران دماوندبیمارستان فاطمه الزهرا 22

تهران تهران بیمارستان قلب شهید رجایی23

تهران تهرانمرکز ضایعات نخاعی بیمارستان امام خمینی 24

تهران تهران فرماندهی بهداری نیروی دریایی سپاه 25

تهران تهران بیمارستان حضرت رسول اکرم 26

تهران تهران بیمارستان فاطمه الزهرا27

تهران تهران بیمارستان امام حسین 28

تهران تهران بیمارستان روانپزشکی ایران29

تهران بهارستان بیمارستان امام حسین بهارستان30

تهران تهران بیمارستان شفا یحیاییان31

تهران تهران بیمارستان شهید هاشمی نژاد32

تهران تهران کلینیک مرکزی تهران 33

تهران شهرریبیمارستان فیروز آبادی34

تهران شهریاربیمارستان روانپزشکی میالد شهریار 35

تهران تهراندانشکده بیولوژی مولکولی دانشگاه بقیه اله 36

تهران تهران شرکت توسعه پزشکی ایران 37

تهران تهران شرکت مهندسین مشاور گوپله 38

تهران تهران شرکت مهندسین مشاور 39142

تهران تهران شرکت مهندسین مشاور ماهر و همکاران 40

تهران تهران شرکت تجهیز داروی زنوزی 41

تهران تهران داروسازی خوارزمی 42

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

استانشهرنام مرکز درمانیردیف

تهران تهران داروسازی فارمد -مدی تکسیس43

تهران تهران داروسازی اتی فارمد44

45
زین  امام  )بیمارستان  عالیات  عتبات  بازسازی  ستاد 

العابدین کربال -بیمارستان امام علی نجف (
تهرانتهران

تهران تهران شرکت مهندسی توفیق دارو 46

تهران تهران شرکت آرایشی بهداشتی مینو 47

تهرانتهرانشرکت آرایشی بهداشتی طبیعت زنده )برند سینره (48

تهران تهران شرکت بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی49

تهران تهران شرکت هفت ستون سازه 50

تهران تهران شرکت تهران الکتریک 51

تهران تهران شرکت مهندسین مشاور هیت لند 52

تهران تهران شرکت ساختمانی ژاکله 53

تهران تهران شرکت هوای پاک اندیشان 54

تهران تهران شرکت ورکان تمیز سازه 55
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استانشهرنام مرکز درمانیردیف

تهران تهران شرکت مواد و مهندسی مکرر تهران 56

تهران تهران شرکت اسپید شاهد57

تهران تهران اداره کل پزشکی قانونی کل کشور58

تهران تهران وزارت نفت -بیمارستان صنعت نفت تهران  59

تهران تهران پژوهشگاه صنعت نفت 60

تهران تهران پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک 61

تهران تهران هیئت امنای صرفه جویی ارزی وزارت بهداشت 62

تهران تهران سازمان محیط زیست 63

تهران تهران داروسازی ابوریحان 64

تهران تهران موسسه تحقیقات ثبت گواهی بذر و نهال 65

تهران تهران دانشگاه صنعتی مالک اشتر 66

67
بنیاد شهید و امور ایثارگران استان تهران -بیمارستان 

روانپزشکی نیایش 
تهران تهران 

تهران تهران دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران 68

تهران اسالمشهردانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر 69

تهران تهران دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب 70

تهران تهران دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال 71

تهران تهران دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی شریف 72

تهران تهران درمانگاه شهرداری منطقه 21 تهران 73

تهران تهران درمانگاه های شهرداری منطقه 741

تهران تهران درمانگاه شهرداری منطقه 756

تهران تهران شرکت نفت بهران 76

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

استانشهرنام مرکز درمانیردیف

تهران تهران شرکت دارو پخش 77

78
تهران  استان  توانبخشی  و  بهزیستی  علوم  سازمان 

-بیمارستان رفیده 
تهران تهران 

تهران تهران ندامتگاه مرکزی استان تهران 79

تهران تهران دانشگاه علم و صنعت تهران 80

81
-شهید  تهران  استان  کشاورزی  جهاد  مرکزآموزش 

زمانپور 
تهران تهران 

تهران تهران اداره پزشکی قانونی کهریزک استان تهران 82

تهران تهران شرکت بنیان پوشش کاسپین 83

تهران تهران شرکت مهندسی تاروماک 84

تهران تهران شرکت تبدیل انرژی پایا 85

تهران تهران شرکت گسترش صنعت ایرانی86

تهران تهران مرکز رویان تهران 87

تهران تهران مرکز تحقیقات پوست و سلول های بنیادی تهران 88

تهران تهران شرکت رامان خاک و پی 89

تهران تهران شرکت اتین دژپارس 90

تهران تهران شرکت ملکان 91

تهران تهران شرکت گوشتیران 92

تهران تهران پژوهشکده گیاهان دارویی استان تهران 93

تهران تهرانسازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران94

تهران تهران شرکت دارویی داروبرگ 95

تهران تهران شرکت شیمیایی بهان تهران 96
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استانشهرنام مرکز درمانیردیف

تهران تهران شرکت تهرانستورز97

تهران تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران98

تهران تهران هواپیمایی ماهان 99

تهران تهران پژوهشکده بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله 100

101SPG تهران تهران شرکت مهندسی

تهران تهران بنیاد امور جانبازان و ایثارگران -بیمارستان ساسان 102

103
تکنولوژی  و  ژنتیک  مهندسی  تحقیقات  ملی  مرکز 

زیستی 
تهران تهران 

تهران تهرانبیمارستان بقیه اهلل )عج(104

تهران تهرانبیمارستان خاتم االنبیاء )ص(105

تهران تهرانبیمارستان ولیعصر )عج(106

تهران تهران درمانگاه شهید صنیع خانی 107

تهران تهران بیمارستان 502 ارتش108

تهران تهران بیمارستان 503 ارتش109

تهران تهران بیمارستان خانواده 110

تهران تهران معاونت بهداشت و درمان سپاه، هوا و فضای سپاه  111

تهران تهران دانشکده طب بقیه اله سپاه 112

تهران تهران بیمارستان گلستان -نیروی هوایی سپاه113

تهران تهران ستاد نیروی هوایی نهاجا114

تهران تهران بیمارستان بعثت 115

تهران تهران بیمارستان لبافی نژاد 116

تهران تهران بیمارستان میالد 117

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

استانشهرنام مرکز درمانیردیف

تهران تهران دی کلینیک ابوریحان 118

تهران تهران بیمارستان دکتر معیری 119

تهران تهران بیمارستان اقبال 120

تهران تهران بیمارستان شهید لواسانی 121

تهران تهران بیمارستان فیاض بخش 122

تهران تهرانبیمارستان نیکان 123

تهران تهران بیمارستان تندیس 124

تهران تهران بیمارستان آراد 125

تهران تهران بیمارستان ایرانمهر 126

تهران تهران تهران کلینیک 127

تهران تهران بیمارستان آرمان 128

تهران تهران آزمایشگاه پرتو ژن 129

تهران تهران آزمایشگاه بهمن 130

تهران تهران آزمایشگاه هوای پاک اندیشان 131

تهران شهرری درمانگاه خیریه دارالشفا 132

تهران شهرری درمانگاه خیریه کوثر 133

تهران تهران آزمایشگاه پاک نژاد 134

تهران تهران بیمارستان کسری 135

تهران شهرری درمانگاه خیریه دارالتوحید 136

تهران تهران چشم پزشکی بینا 137

تهران تهران درمانگاه تابان 138
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تهران تهران کلینیک مفتح 139

تهران تهران کلینیک خورشید 140

تهران تهران بیمارستان فرمانیه 141

تهران پردیس بیمارستان شفا 142

تهران تهران شرکت ژن و سلول ایده آل 143

تهران تهران پلی کلینیک تخصصی طوس 144

تهران تهران بیمارستان دی 145

تهران تهران بیمارستان فجر 146

تهران تهران کلینیک بهبود 147

تهران شهریار بیمارستان نورسینا 148

تهران شهریار بیمارستان نور 149

تهران تهرانبیمارستان پیامبران 150

تهران تهران بیمارستان خیریه غیاثی 151

تهران تهران بیمارستان ابن سینا 152

تهران تهران هتل بیمارستان گاندی 153

تهران ورامین درمانگاه خیریه ولی عصر154

تهران تهران کلینیک پوست ومو دکتر لطفی 155

تهران تهرانآزمایشگاه دکتر سجودی 156

تهران تهران بیمارستان دکتر سپیر 157

تهران تهران بیمارستان تریتا 158

تهران شهرری درمانگاه خیریه صدیقه الزهرا159

تهرانتهرانبیمارستان بانک ملی تهران160

تهرانتهرانبانک چشم ایران161

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

استانشهرنام مرکز درمانیردیف

تهران تهران آزمایشگاه مبنا 162

تهران تهران آزمایشگاه پرنیان دارو 163

تهران تهران آزمایشگاه تشخیص طبی دکتر کامکار 164

تهران تهران مرکز پیام آوران سالمت 165

تهران تهران آزمایشگاه تشخیص طبی نامی 166

تهران تهران بیمارستان کسری 167

تهران تهران بیمارستان مدائن 168

تهران تهران درمانگاه شفا تهران 169

تهران تهران بیمارستان محب مهر 170

تهران تهران بیمارستان محب یاس 171

تهران تهران بیمارستان صارم 172

تهران تهرانصنایع غذایی کیک اکباتان 173

تهرانتهرانسازمان اسناد ملی ایران )گنجینه اسناد (174

تهرانتهرانشرکت پاقلعه175

تهرانتهرانصنایع سرد سازی176

تهرانتهراندانشگاه تربیت مدرس177

تهرانتهراندانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی178

تهرانتهرانسازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران179

هرمزگانبندرعباسبیمارستان شهید محمدی بندر عباس180

هرمزگانبستک بیمارستان بستک181

هرمزگانرودانبیمارستان امام علی رودان182

هرمزگانکیشبیمارستان فوق تخصصی کیش183
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استانشهرنام مرکز درمانیردیف

هرمزگان رودان بیمارستان ولی عصر 184

هرمزگان بندرعباس پلی کلینیک بندرعباس 185

هرمزگان بندرعباس بیمارستان امام رضا 186

مازندران بابل بیمارستان شهید بهشتی 187

مازندران بابلسردرمانگاه تامین اجتماعی 188

مازندران ساری مرکز بهداشت ساری 189

مازندران نور مرکز بهداشت نور190

مازندران سورک مرکز بهداشت سورک191

مازندران ساری سازمان مبارزه با مواد مخدر مازندران 192

مازندرانبابل بیمارستان کودکان امیر کال192

مازندران ساری بیمارستان امام خمینی ساری193

مازندران امل بیمارستان امام خمینی آمل194

مازندران زیر آب بیمارستان شهدای زیر آب195

مازندران میاندرود مرکز بهداشت میاندرود196

مازندران سواد کوه مرکز بهداشت سواد کوه197

مازندران تنکابن بیمارستان شهید رجایی تنکابن198

مازندران ساری بیمارستان سوختگی شهید زارع ساری199

مازندران ساری دانشگاه منابع طبیعی 200

مازندران آمل صنایع غذایی و لبنی کاله آمل 201

مازندران رامسرمرکز تحقیقات مرکبات رامسر 202

مازندران ساریوالیت ساری 203

WE
 PROVIDE 
BEST
SERVICE 
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اردبیل اردبیل کلینیک دکتر عبادی 225

اردبیل اردبیل بیمارستان قائم 226

ایالم ایالم بیمارستان امام خمینی 227

ایالم ایالم بیمارستان طالقانی228

ایالم ایالم شرکت ایالم سرنگ 229

230
ایثارگران  ورزشی  فرهنگی  توانبخشی  جامع  مرکز 

استان ایالم 
ایالم ایالم 

ایالم ایالم بیمارستان و زایشگاه کوثر 231

گیالن رشت بیمارستان پورسینای رشت232

گیالن رشت معاونت غذا و دارو 233

گیالن آستارا بیمارستان دکتر بهشتی آستارا 234

گیالن تالشبیمارستان شهید نورانی تالش235

گیالن الهیجان بیمارستان سید الشهدا الهیجان 236

گیالن رشت مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گیالن 237

گیالن رودبارمرکز تحقیقات زیتون 238

گیالن تالش پلی کلینیک تامین اجتماعی 239

گیالن لنگرودپلی کلینیک تامین اجتماعی 240

گیالن صومعه سرا آزمایشگاه پارس 241

گیالن رشت بیمارستان قائم 242

گیالن الهیجان آزمایشگاه مهر 243

گیالن رشت بیمارستان پور سینا )خیریه (244

گیالن تالش آزمایشگاه دکتر افشین زاده 245

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

استانشهرنام مرکز درمانیردیف

مازندران چالوس بیمارستان رازی 204

مازندرانجویباربیمارستان شهید فکوری 205

مازندران آمل بیمارستان نیک درمان 206

مازندران بهشهر بیمارستان مهر 207

مازندران بهشهر بیمارستان دکتر امیدی 208

سمنانشاهرودبیمارستان فاطمیه شاهرود209

سمنان شاهرود بیماستان خاتم210

سمنانسمنان یمارستان کوثر سمنان 211

سمناندامغان بیمارستان والیت دامغان 212

سمنانگرمسار بیمارستان معتمدی گرمسار 213

سمنانسمنان بیمارستان امیرالمومنین سمنان   214

سمنانشاهرودبیمارستان امام حسین شاهرود215

سمنانگرمسار مرکز بهداشت آرادان گرمسار216

سمنانسمنان اداره پزشکی قانونی استان سمنان 217

سمنانسمنان شرکت شیمیایی انرژی سمنان 218

سمنانسمنان شرکت تولیدی شیمیایی کلران سمنان 219

سمنانسمنان بیمارستان شفا220

سمنان سمنان بیمارستان سینا 221

اردبیل مشکین شهر بیمارستان ولی عصر مشکین شهر222

اردبیل پارس آبادبیمارستان امام خمینی پارس آباد 223

اردبیل اردبیل بیمارستان سبالن 224
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البرزهشتگردتامین اجتماعی هشتگرد 267

البرزکرج رادیو تراپی البرز 268

البرزکرجساختمان پزشکان مریم 269

البرزکرجمرکز جراحی ورد آورد 270

البرزکرج آزمایشگاه کاسپین 271

بوشهر دیلم بیمارستان بقیه اله دیلم 272

بوشهر بوشهربیمارستان خلیج فارس بوشهر273

بوشهر بندر دیر بیمارستان امام هادی 274

بوشهر بوشهردانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر 275

بوشهر برازجان دانشگاه آزاد اسالمی واحد دشتستان برازجان 276

بوشهر برازجان بیمارستان مهر 277

بوشهر بوشهربیمارستان سلمان فارسی 278

قمقم بیمارستان کامکار عرب نیا279

قمقم بیمارستان نکویی 280

قمقم بیمارستان ایزدی281

قمقم بیمارستان شهید بهشتی282

283
ایثارگران  ورزشی  فرهنگی  توانبخشی  جامع  مرکز 

استان قم
قمقم 

قمقم معاونت بهداشت و درمان سپاه قم 284

قمقم آزمایشگاه دانش 285

خراسان جنوبی فردوس بیمارستان شهید چمران فردوس286

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

استانشهرنام مرکز درمانیردیف

قزوینقزوین بیمارستان کوثر 246

قزوینآبیک بیمارستان شهدای آبیک247

قزوینقزوین بیمارستان قدس قزوین248

قزوینقزوین بیمارستان والیت 249

قزوینقزوین مرکز جراحی پارس 250

قزوینقزوین آزمایشگاه پارس 251

قزوینقزوین بیمارستان خیریه رحیمیان252

البرزکرجبیمارستان کمالی 253

البرزکرجبیمارستان امام حسین 254

البرزکرجبیمارستان باهنر 255

البرزکرجبیمارستان شهید مدنی 256

البرزهشتگردبیمارستان امام جعفر صادق هشتگرد 257

البرزکرجبیمارستان ثاراهلل258

کرج کرج بیمارستان امام علی 259

البرزکرج دانشکده بیوتکنولوژی کشاورزی کرج 260

البرزکرج دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج 261

البرزکرج موسسه تحقیقات ثبت گواهی بذر و نهال 262

البرزکرج پزشکی قانونی استان البرز 263

البرزهشتگردشرکت پلی رزین 264

البرزهشتگردصنایع غذایی بیرنوش 265

البرزفردیسپلی کلینیک فردیس 266
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زنجانایجرود بیمارستان ایثار ایجرود308

309
ایثارگران  ورزشی  فرهنگی  توانبخشی  جامع  مرکز 

استان زنجان  
زنجانزنجان

زنجانزنجانبیمارستان تخصصی بهمن 310

زنجان ابهربیمارستان الغدیر 311

چهارمحال و بختیاری شهرکردبیمارستان آیت اله کاشانی شهرکرد312

چهارمحال و بختیاری لردگان پلی کلینیک تامین اجتماعی 313

خوزستان امیدیه بیمارستان نفت آغا جاری 314

خوزستان خرمشهر بیمارستان ولی عصر 315

خوزستان رامهرمز بیمارستان مادر 316

خوزستان اهواز بیمارستان رازی 317

خوزستان اهواز بیمارستان شفا318

خوزستان اهواز بیمارستان شهید بقایی319

خوزستان مسجد سلیمان  22بهمن مسجد سلیمان 320

خوزستان گتوندبیمارستان کارون گتوند 321

خوزستان اهواز بیمارستان گلستان اهواز322

خوزستان بهبهان بیمارستان شهید معرفی زاده بهبهان323

خوزستان اهواز اداره کل بهداری  ناجا 324

خوزستان دزفول بیمارستان فاطمه الزهرا325

خوزستاندزفول بیمارستان 580ارتش 326

خوزستان بهبهان بیمارستان مصطفی خمینی 327
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287
ایثارگران  ورزشی  فرهنگی  توانبخشی  جامع  مرکز 

استان خراسان جنوبی 
خراسان جنوبی بیرجند

خراسان جنوبی بیرجندشرکت مقدم سازه بیرجند288

خراسان جنوبی فردوس بیمارستان تامین اجتماعی فردوس289

لرستان پلدختر بیمارستان امام خمینی پلدختر290

لرستان خرم آبادبیمارستان شهدای عشایری  خرم آباد291

لرستان خرم آبادبیمارستان شهید رحیمی خرم آباد292

لرستان خرم آبادتصفیه خانه آب وفاضالب خرم آباد293

لرستان کوهدشت پلی کلینیک تامین اجتماعی 294

مرکزی اراک بیمارستان امیرالمومنین 295

مرکزی ساوه بیمارستان مدرس ساوه  296

مرکزی ساوه دانشکده پرستاری ساوه297

مرکزی اراکبیمارستان ولیعصر 298

مرکزی دلیجان پلی کلینیک دلیجان 299

یزدیزدمرکز تحقیقات خون و سرطان300

یزدیزدبیمارستان آیت اله خاتمی یزد 301

یزدیزددانشگاه علم وهنر یزد 302

یزدیزدبیمارستان شاه ولی یزد 303

یزدتفت شبکه بهداشت تفت 304

یزدبافق پلی کلینیک تخصصی بافق305

یزدیزدبیمارستان شهدای کارگر 306

یزدیزدبیمارستان خیریه سید الشهدا307
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فارس الرستان بیمارستان امام رضا الرستان349

فارس بهبهان شبکه بهداشت شهرستان بهبهان 350

فارس استهبان مرکز بهداشت استهبان351

فارس آباده  بیمارستان امام خمینی آباده 352

فارسشیراز مرکز MRI شیراز353

فارسشیراز مرکز MEI شیراز354

355
ایثارگران  ورزشی  فرهنگی  توانبخشی  جامع  مرکز 

استان فارس 
فارس شیراز 

فارس مرودشت دانشگاه علوم تحقیقات فارس واحد مرودشت  356

فارس نورآباد ممسنی پلی کلینیک تخصصی نور اباد357

فارس شیراز بیمارستان شهریار 358

فارس شیراز بیمارستان بعثت 359

فارس شیراز بیمارستان مادر 360

فارس شیراز بیمارستان مسلمین 361

اصفهان اصفهان بیمارستان سوانح سوختگی امام موسی کاظم 362

اصفهان کاشان معاونت غذا و دارو کاشان363

اصفهان کاشان دانشگاه کاشان 364

اصفهان اصفهان بیمارستان نور و علی اصغر365

اصفهان نجف آبادبیمارستان شهید منتظری نجف آباد 366

اصفهان اصفهان بیمارستان غرضی 367

اصفهان نجف آبادپلی کلینیک نجف آباد 368

اصفهان کاشان بیمارستان شهید یثربی  369
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خوزستان آبادان بیمارستان 17شهریور 328

خوزستان اهواز بیمارستان آریا 329

خوزستان اهواز کلینیک دکتر دیلمی 330

خوزستان اهواز آزمایشگاه دکتر جاللی 331

خوزستان اهواز بیمارستان خیریه عالمه کرمی 332

خوزستان اهواز آزمایشگاه پاستور 333

گلستان گرگان بیمارستان 5 آذر گرگان334

گلستان گرگان دانشگاه منابع طبیعی شمال 335

گلستانگرگان پتروشیمی بانیار 336

گلستان گرگان شرکت پیشگامان گرگان 337

گلستان گرگان بیمارستان حکیم جرجانی 338

گلستان گرگان بیمارستان 560 ارتش 339

گلستان گرگان بیمارستان شفا 340

گلستان گرگان بیمارستان فلسفی   341

خراسان رضوی مشهد بیمارستان امام رضا 342

خراسان رضوی خواف بیمارستان22 بهمن خواف343

خراسان رضوی مشهد صنایع پودر شیر مشهد 344

خراسان رضوی مشهد بیمارستان مادر 345

خراسان رضوی مشهد کلینیک کاشت موی نگین 346

347
شهرستان  درمان  و  بهداشت  وزارت  تجهیز  اداره 

مشهد
خراسان رضوی مشهد 

خراسان رضوی مشهد دانشگاه آزاد اسالمی 348
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همدان همدان بیمارستان بوعلی 390

کرمانشاه کرمانشاه بیمارستان طالقانی 391

کرمانشاه جوان رود بیمارستان رسول کرم جوانرود392

393
پزشکی   علوم  دانشگاه  پزشکی  دندان  دانشکده 

کرمانشاه
کرمانشاه کرمانشاه 

کرمانشاه کرمانشاه بیمارستان معتضدی394

کرمانشاه کرمانشاه سازمان انتقال خون استان کرمانشاه395

کرمانشاه کرمانشاه بیمارستان حضرت معصومه396

کرمانشاه کرمانشاه بیمارستان بیستون 397

کرمان رفسنجان دانشگاه مهندسی رفسنجان 398

کرمان رفسنجانبیمارستان مرادی رفسنجان 399

کرمان بم بیمارستان پاستور بم400

کرمان زرندبیمارستان سینا401

402
ایثارگران  ورزشی  فرهنگی  توانبخشی  جامع  مرکز 

استان کرمان 
کرمانکرمان 

کرمان کرمان کلینیک نیمه شعبان 403

کرمانکرمانندامتگاه مرکزی استان کرمان 404

کرمانکهنوجاداره تجهیز وزارت بهداشت و درمان شهرستان کهنوج 405

کرمان کهنوج بیمارستان 12 فروردین کهنوج 406

کرمانکرماندرمانگاه  تامین اجتماعی شماره 4074

کرمانسیرجانپلی کلینیک تامین اجتماعی غرضی 408

کرمانکرمانپلی کلینیک تامین اجتماعی409
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اصفهان اصفهان بیمارستان خانواده  370

آذربایجان شرقی تبریزبیمارستان سینا 371

آذربایجان شرقی تبریزبیمارستان رازی372

آذربایجان شرقی مراغه بیمارستان امیر المومنین مراغه 373

آذربایجان شرقی کلیبر بیمارستان امام خمینی کلیبر374

آذربایجان شرقی تبریز شرکت مهندسی آذر یورد تبریز 375

آذربایجان شرقی تبریز شرکت پاالیش نفت تبریز 376

آذربایجان شرقی تبریز پاالیشگاه نفت تبریز 377

378
شهرستان  درمان  و  بهداشت  وزارت  تجهیز  اداره 

شبستر 
آذربایجان شرقی تبریز 

379
شهرستان  درمان  و  بهداشت  وزارت  تجهیز  اداره 

سراب 
آذربایجان شرقی تبریز 

380
شهرستان  درمان  و  بهداشت  وزارت  تجهیز  اداره 

هشترود 
آذربایجان شرقی تبریز 

آذربایجان شرقی مرندپلی کلینیک تامین اجتماعی381

همدان همدان بیمارستان بعثت 382

همدان همدان بیمارستان فاطمیه 383

همدان تویسرکان بیمارستان ولیعصر تویسرکان384

همدان تویسرکان دانشکده فنی دانشگاه تویسرکان 385

همدان همدان سازمان اسناد ملی همدان 386

همدان همدان سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی استان همدان 387

همدان همدان مرکز انتقال خون همدان 388

همدان مالیربیمارستان غرضی 389
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آذر بایجان غربیماکوبیمارستان فجر ماکو431

آذر بایجان غربی ارومیه بیمارستان مطهری ارومیه 432

آذر بایجان غربی بوکان بیمارستان شهید قلی پور بوکان433

آذربایجان غربی ماکو پلی کلینیک تامین اجتماعی 434

آذر بایجان غربیارومیه مرکز پژوهشی و درمانی امید 435

آذر بایجان غربیارومیه بیمارستان آذربایجان 436

سیستان و بلوچستان نیک شهر بیمارستان 22بهمن نیک شهر 437

سیستان و بلوچستان چابهار کلینیک جراحی ایرانیان 438

سیستان و بلوچستان چابهار بیمارستان امام علی چابهار439

سیستان و بلوچستان سراوان بیمارستان رازی سراوان440

سیستان و بلوچستان کنارک بیمارستان کنارک 441

سیستان و بلوچستان زاهداناداره پزشکی قانونی  زاهدان 442

سیستان و بلوچستان زاهدان بیمارستان راسک 443

سیستان و بلوچستان زاهدان بیمارستان رسول اکرم 444

سیستان و بلوچستان زابل مرکز جراحی محدود فاطمه الزهرا 445

سیستان و بلوچستان زاهدان بیمارستان چشم پزشکی الزهرا 446

سیستان و بلوچستان زاهدان کلینیک جراحی ایرانیان 447

کهکیلویه و بویر احمدیاسوج بیمارستان شهید رجایی یاسوج 448

کهکیلویه و بویر احمدیاسوج بیمارستان امام سجاد یاسوج 449

کهکیلویه و بویر احمددهدشت بیمارستان امام خمینی دهدشت450

کهکیلویه و بویر احمدیاسوج درمانگاه  یاسوج 451
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کرمانکرمانبیمارستان مهرگان 410

کرمانکرمانمرکز جراحی پارک 411

کرمانجیرفتبیمارستان قائم 412

کرمانجهرم بیمارستان پیمانیه413

کردستان بانه بیمارستان صالح الدین ایوبی بانه 414

کردستان سنندج مرکز بهداشت سنندج415

کردستان بیجار بیمارستان امام حسین بیجار416

کردستان سنندج بیمارستان توحید سنندج  417

کردستان سنندج دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان 418

کردستان سروآبادمرکز بهداشت سروآباد 419

420
ایثارگران  ورزشی  فرهنگی  توانبخشی  جامع  مرکز 

استان کردستان 
کردستان سنندج 

کردستان سنندج اداره پزشکی قانونی استان کردستان -سنندج 421

سنندج کامیاران پلی کلینیک تخصصی کامیاران 422

خراسان شمالی بجنوردبیمارستان امام حسن بجنورد423

خراسان شمالی بجنوردبیمارستان بنت الهدی424

خراسان شمالی شیروان  بیمارستان آیت اله هاشمی رفسنجانی شیروان 425

خراسان شمالی فاروج بیمارستان شهدای فاروج 426

خراسان شمالی تربت جام بیمارستان سجادیه تربت جام427

خراسان شمالی اسفراین بیمارستان امام خمینی اسفراین428

آذر بایجان غربیارومیه بیمارستان امام خمینی ارومیه 429

آذر بایجان غربیخویبیمارستان قمر بنی هاشم خوی430



www.takno.net

Quality in Production

Variety in Design

Quick Response



آدرس دفتر: پل گیشا، بلوار جالل آل احمد، بعد از خیابان فروزانفر 
پالک 85 ، طبقه 2، واحد 4  

تلفن: 10-02188486208                    فکس :02188486200       

آدرس کارخانه: کیلومتر 8 جاده ساوه، روبروی ایران خودرو دیزل، 
خیابان حسین آباد، تقاطع سدید، کوی آرش، پالک 4

تلفن: 02155276264                          فکس :02155276260       

www.takno.net info@takno.net

صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه


