بنام خدا

احتراماً نام تعدادی از مراکز معتبری که از محصوالت شرکت ژال تجهیز استفاده کرده اند را به
اطالع میرساند:

بیمارستان های تهران :
بيمارستان پارسيان -بيمارستان خاتم االنبيا– بيمارستان بهمن -بيمارستان طالقانی– بيمارستان
شریعتی -بيمارستان عرفان -بيمارستان بهارلو -بيمارستان شهيد اكبرآبادي -بيمارستان بقيه اهلل-
بيمارستان مادران -بيمارستان پاستورنو -بيمارستان فارابی -بيمارستان مهراد -بيمارستان مفرحی -
بمارستان نفت تهران -بيمارستان نيكان -بيمارستان شهيد مطهري -بيمارستان امام خمينی تهران-
مركز طبی كودكان -بيمارستان دي  -بيمارستان  501ارتش -بيمارستان بعثت نيروي هوایی –
بيمارستان لقمان-بيمارستان فياض بخش  -بيمارستان علی اصغر  -بيمارستان آیت اهلل كاشانی–
بيمارستان آبان -بيمارستان مدائن– بيمارستان شهيد لواسانی  -بيمارستان قمر بنی هاشم -بيمارستان
رسول اكرم تهران  -بيمارستان آرش تهران - -بيمارستان فرمانيه -بيمارستان دكتر مسيح دانشوري-
بيمارستان تامين اجتماعی شهریار -بيمارستان اشرفی اصفهانی -بيمارستان فوق تخصصی صارم–
بيمارستان فوق تخصصی چشم پزشكی نور  -مركز قلب– بيمارستان شفایحييان  -بيمارستان آرش -
بيمارستان كسري تهران و كرج – بيمارستان مهدیه –بيمارستان وليعصر  -بيمارستان سيدالشهدا
گلوبندک  -بيمارستان فاميلی  -بيمارستان هاشمی نژاد تهران  -بيمارستان یاس -بيمارستان رازي -
بيمارستان چمران – بيمارستان بانک ملی -بيمارستان توس -بيمارستان معيري – مرکز خیریه بهنام
دهش پور-
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بيمارستان شهيد مدنی كرج -بيمارستان كوثر كرج  -بيمارستان حضرت علی كرج  -بيمارستان الزهرا
اشتهارد كرج –بيمارستان وليعصر آبيک -بيمارستان امام سجاد رامسر  -بيمارستان شهيد فقيهی شيراز
–بيمارستان علی اصغر شيراز -بيمارستان قطب الدین شيراز -بيمارستان نمازي شيراز -بيمارستان
حافظ شيراز  -بيمارستان دنا شيراز-بيمارستان كودكان شيراز-بيمارستان شهيد افضلی پور كرمان–-
بيمارستان شریعتی اصفهان -بيمارستان غرضی اصفهان -بيمارستان امين اصفهان -بيمارستان قائم
اردبيل -بيمارستان كامكار قم  -بيمارستا ن حضرت الزهرا قم -بيمارستان شهيد بهشتی قم -
بيمارستان شهيد قاضی سنندج  -بيمارستان شهداي كارگر یزد -بيمارستان خاتم االنبيا ابركوه یزد-

بيمارستان شهيد بهشتی تفت -بيمارستان شهيد صدوقی یزد-بيمارستان  12بهمن شهرقدس-
بيمارستان آیت اهلل خاتمی یزد -بيمارستان شهداي محراب یزد -بيمارستان ایزدي قم -بيمارستان امام
خمينی زابل -بيمارستان موسوي زنجان-بيمارستان بهمن زنجان– بيمارستان امام خمينی عجب شير -
بيمارستان  29بهمن تبریز -بيمارستان كودكان تبریز بيمارستان طالقانی تبریز– -بيمارستان امام
خمينی تبریز (مركز آموزشی و درمانی) بيمارستان شهيد قاضی تبریز-بيمارستان بين المللی تبریز -
آزمایشگاه رفرانس تبریز -بيمارستان امام خمينی كليبر -بيمارستان  15خرداد مهدي شهر سمنان-
بيمارستان شهيد غرضی اصفهان -بيمارستان شریعتی بندر عباس – بيمارستان كودكان بندرعباس -
بيمارستان شهيد بهشتی بندرلنگه -بيمارستان فاطمه الزهرا قشم –بيمارستان مطهري همدان –
دانشگاه آزاد تبریز -بيمارستان علی ابن ابيطالب رودان – بيمارستان الزهرا و رازي رشت  -بيمارستان
صياد شيرازي گرگان  -بيمارستان فاطمه الزهرا حاجی آباد -بيمارستان شهيد محمدي بندر عباس-
بيمارستان قدس سنندج -بيمارستان دكتر سيدالشهدایی سنندج  -بيمارستان بعثت سنندج-
بيمارستان امام رضا كبودر آهنگ -بيمارستان بابل كلينيک -بيمارستان اميرالمومنين اصفهان -
بيمارستان خاتم االنبيا جاسک  –-بيمارستان سوانح سوختگی امام موسی كاظم اصفهان – بيمارستان
ذوب آهن اصفهان – بيمارستان گنجویيان دزفول -بيمارستان امام خمينی عجب شير – بيمارستان شفا
خرم آباد  -بيمارستان عباسی مياندوآب  -بيمارستان حضرت زهرا اصفهان -بيمارستان تامين اجتماعی
سقز -بيمارستان امام حسين شاهرود  -بيمارستان شهداي بناب-بيمارستان با هنر كرمان  -بيمارستان
امام حسين هریس -بيمارستان كليبر -بيمارستان قدس قزوین  -بيمارستان امام خمينی گلپایگان-
بيمارستان سيد الشهدا اروميه -بيمارستان قدس اراک -بيمارستان شهيد مدنی كرج-
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بيمارستان ایران ایرانشهر -بيمارستان نفت ماهشهر – بيمارستان امام حسين گلپایگان -بيمارستان
مصطفی خمينی طبس – بيمارستان حكيم هيدجی زنجان-بيمارستان مهدیه كرمانشاه  -بيمارستان
حضرت فاطمه همدان -بيمارستان امام حسين سپيدان فارس -بيمارستان بهمن زنجان – بيمارستان
امام خمينی سرابله-بيمارستان مهر مالیر-بيمارستان امام خمينی كبودرآهنگ
دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی و آزمایشگاه ها:
*پژوهشكده رویان تهران و فناوریهاي بنياخته رویان  -پژوهشكده رویان اصفهان  -پژوهشگاه ابن سينا-
پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتيک و زیست فناوري – مركز ملی ذخایر زیستی و ژنتيكی ایران
دانشگاه تهران .دانشكده پزشكی و بهداشت و داروسازي –پردیس بين المللی كيش -دانشگاه تربيت
مدرس دانشكده پزشكی.علوم پایه .دانشكده كشاورزي – دانشگاه گنبدكاووس -دانشگاه علوم پزشكی

ایران پزشكی  ،پيراپزشكی -دانشگاه علوم پزشكی كرج دانشكده پزشكی شيراز(گروه هاي -ایمونولوژي-
بيوتكنولوژي  -قارچ و انگل شناسی -پاتوبيولوژي -بيوشيمی فارماكولوژي -دانشگاه علوم پزشكی البرز -
دانشگاه صنعتی اصفهان -دانشگاه اصفهان -دانشگاه علوم پزشكی قزوین-دانشگاه علوم پزشكی زابل-
دانشگاه آزاد واحد علوم تحقيقات –دانشگاه اروميه  -دانشگاه خواجه نصرالدین طوسی -دانشگاه شهيد
بهشتی -دانشگاه علوم پزشكی بوشهر -دانشگاه علوم پزشكی بندرعباس -دانشگاه علوم پزشكی همدان-
دانشگاه علوم پزشكی رشت -دانشگاه علوم پزشكی اهواز-دانشگاه علوم پزشكی كاشان -دانشگاه علوم
پزشكی زاهدان -دانشگاه امام حسين  -دانشگاه كشاورزي تبریز -دانشگاه شاهرود -دانشگاه علوم
پزشكی اروميه – دانشكده دامپزشكی شيراز -دانشگاه علوم پزشكی زابل  -دانشگاه صنعتی شریف-
دانشگاه شاهد -دانشگاه علوم پزشكی گرگان-دانشگاه اراک -دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسی مشهد
– جهاد دانشگاهی مشهد -دانشگاه بقيۀ اهلل – دانشگاه كشاورزي شيراز  -دانشگاه علوم پزشكی
مازندران-دانشكده تغزیه دانشگاه تهران  -دانشگاه علوم پزشكی قم -دانشگاه علوم پزشكی رفسنجان-
معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشكی كرمانشاه -دانشگاه رازي كرمانشاه --دانشگاه علوم پایه
دامغان  -دانشگاه یاسوج  -دانشگاه علوم پزشكی لرستان -دانشگاه علوم پزشكی فسا – دانشگاه علوم
پزشكی شهركرد مركز تحقيقات سلولی و ملكولی  -دانشكده علوم پایه تبریز -دانشگاه آزاد بروجرد-
دانشگاه آزاد دامغان-
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دانشگاه آزاد فالورجان دانشكده كشاورزي لرستان  -دانشكده پيراپزشكی دانشگاه علوم پزشكی شيراز -
مركز تحقيقات كليه دانشگاه علوم پزشكی شيراز  -دانشگاه الزهرا  -مركز ناباروري دانشكده پزشكی
دانشگاه علوم پزشكی كرمانشاه -دانشكده علوم طبيعی دانشگاه تبریز -دانشگاه پردیس معاونت محترم
بهداشت ،امداد و درمان ناجا -دانشگاه علوم پزشكی سمنان -دانشكده پيراپزشكی زنجان -دانشگاه آزاد
شيراز –دانشگاه محقق اردبيلی -دانشكده بهداشت زاهدان -دانشگاه باهنر كرمان – مركز تحقيقات
زیست فناوري دانشگاه تهران -دانشگاه پيام نور آباده -دانشگاه علوم پزشكی زابل -دانشگاه آزاداسالمی
تهران واحد پزشكی -دانشگاه پيام نور ساري – دانشگاه علوم فنون دریایی خرمشهر  -دانشگاه منابع
طبيعی گرگان(پردیس) -دانشگاه آزاد واحد اشكذر -دانشگاه آزاد واحد كرج -دانشگاه آزاد خرم آباد-
دانشگاه آزاد تبریز -دانشگاه آزاد نجف آباد -دانشگاه آزاد بروجرد -دانشگاه تربيت معلم آذربایجان -
دانشگاه تربيت معلم كرج -معاونت بهداشت و درمان ناجا -فرماندهی بهداري نيروي دریایی سپاه
پاسداران انقالب اسالمی -دانشگاه علوم پزشكی شهركرد و شاهرود –دانشگاه آیت اهلل حائري -دانشگاه
آزاد واحد علوم دارویی-

* موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي كرج و شيراز وكرمان -انستيتو غدد درون ریز و
متابوليسم  -مركز بهداشت شهرستان زاوه -مركز بهداشت خرم آباد -مركز بهداشت شهرستان نورآباد -
مركز تحقيقات طب سنتی  -مركز تحقيقات دریاي خزر -شركت آتی قطعه سپاهان -موسسه پورسيناي
حكيم -پژوهشكده بيوتكنولوژي كرج  -پژوهشكده بيوتكنولوژي اصفهان  -پژوهشكده بيوتكنولوژي
تبریز -شركت ابزار درمان –-مركز تحقيقات چاي كشور -موسسه تحقيقات اصالح بذر -مركز ذخایر
زیستی و ژنتيكی دانشگاه علوم پزشكی ایران –پارک زیست فناوري خليج فارس  -مركز بهداشت و
درمان هرمزگان – انستيتو سلولهاي بنيادي علوم پزشكی شيراز -سازمان پژوهشهاي علمی و صنعتی
ایران -مركز تحقيقات دیابت یزد – وزرات بهداشت و درمان و آموزش پزشكی -مجتمع دارویی هالل
ایران–آزمایشگاه آسایشگاه كهریزک-شبكه بهداشت درمان آبادان -شبكه بهداشت درمان بستک -مركز
بهداشت نهاجا –مركز بهداشت همدان -موسسه گياهپزشكی كشور-مركز بهداشت شيمرانات -شركت
واكسن و داروسازي پسوک – اداره تامين اجتماعی شيراز -درمانگاه مطهري شيراز-درمانگاه تامين
اجتماعی قاین -آزمایشگاه رفرانس یزد-
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پخش فراورده هاي پزشكی -سازمان انتقال خون تهران  -سازمان انتقال خون كرمانشاه  -انتقال خون
بندرعباس –پزشكی قانونی تهران  .زنجان  .اصفهان .رشت .اهواز .خرم آباد.اهواز -آب معدنی الليكا -
مركز تحقيقات كبد و گوارش تهران  -شركت اوزان  -مركز بين المللی علوم و تكنولوژي پيشرفته و
علوم محيطی كرمان -مركز تحقيقات خون و انكولوژي بيمارستان شریعتی .پتروشيمی بندر امام -
شركت آب و فاضالب ایالم و كرمانشاه و اصفهان -شركت صنایع هواپيمایی كشور  -صنایع شيمی
دارویی تبریز –پژوهشكده آبزي پروري جنوب كشور -شبكه بهداشت درمان صنعت نفت اصفهان-مركز
بهداشت ایالم -كلينيک بالل حبشی مشهد -مركز نانوالكترونيک دانشكده مهندسی دانشگاه تهران-
كارخانه روژین تاک -مركز تحقيقات علوم زیستی دانشگاه تهران-معاونت غذا و دارو سنندج -مركز
بهداشت قوچان -مركز تحقيقات آموزش سل تبریز -معاونت غذا و دارو كاشان -مركز تحقيقات
كشاورزي دزفول -پژوهش سراي آموزش و پرورش منطقه -18شركت آب و فاضالب تهران -مركز
بهداشت اصفهان -شركت هوایارصنعت -مركز رشد فراورده هاي داروئی دانشگاه تهران -مدیریت درمان
تامين اجتماعی اراک – شبكه بهداشت ماهشهر -بنياد پيشگيري از معلوليتهاي مادرزادي-

مركز تحقيقات ضایعات نخاعی آزمایشگاه رفرانس تهران و قزوین و ایالم-مركز تحقيقات سلولهاي
بنيادي دانشگاه علوم پزشكی شيراز -مركز تحقيقات علوم و اعصاب دانشگاه علوم پزشكی شيراز-
معاونت درمان طبس -معاونت غذا و دارو كاشان -مركز بهداشت قم  -مركز تحقيقات زیست فناوري
دانشگاه تهران –مركز تحقيقات ضایعات نخاعی بيمارستان امام خمينی  -مركز تحقيقات آسم و آلرژي
دانشگاه تهران -آزمایشگاه مرجع سالمت تهران -آزمایشگاه رفرانس یزد -مركز تحقيقات پوست
بيمارستان شهيد فقيهی -مركز تحقيقات سرطان شيراز .مركز تحقيقات كبد و گوارش شيراز -
آزمایشگاه رفرانس یزد -شركت آب و فاضالب تهران  -پژوهشكده پوششهاي نانو ساختار یزد  -شبكه
بهداشت بشاگرد -پژوهشكده علوم شناختی دانشگاه تهران –دانشگاه هوایی شهيد ستاري -درمانگاه
تامين اجتماعی دامغان – مركز بهداشت قصر قند – معاونت بهداشتی مراغه -اداره بهداشت و درمان
نهاجا -مركز تحقيقات سل و ریه تبریز -دانشگاه آزاد تهران مركز -مركز بهداشت رزن –پژوهشگاه
دانشهاي بنيادي – شبكه بهداشت خمينی شهر -پارک علم و فناوري همدان مركز رشد -دانشگاه آزاد
كرمانشاه -دانشكده تربيت بدنی و علوم ورزشی مازندران-
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آزمایشگاه ها :
آزمایشگاه مسعود تهران -آزمایشگاه نيلو تهران  -آزمایشگاه دكتر كریمی نژاد و نجم آبادي تهران -
آزمایشگاه آرژانتين  -آزمایشگاه تخت طاووس تهران  -آزمایشگاه ژن تهران -آزمایشگاه دكتر فاضل و
دكتر صنعتی آزمایشگاه ميالد تهران  -آزمایشگاه مركزي پاتوبيولوژي تهران -آزمایشگاه دانش تهران-
آزمایشگاه اعتماد مقدم تهران -آزمایشگاه مهناز تهران -آزمایشگاه دكتر اكبري تهران – آزمایشگاه
آرامش تهران آزمایشگاه دكتر ویشگاهی -آزمایشگاه لقمان تهران آزمایشگاه دكتر زینعلی تهران
آزمایشگاه بهار تهران آزمایشگاه پيوند تهران آزمایشگاه فردیس كرج آزمایشگاه حكيم جرجانی كرج -
آزمایشگاه سپيد كرج  -آزمایشگاه كوشا كرج – آزمایشگاه رازي كرج – آزمایشگاه حكيم كرج -
آزمایشگاه شایان شيراز -آزمایشگاه دكتر سعادتی شيراز -آزمایشگاه دكتر پيغمبرنيا خوزستان-
آزمایشگاه نوین تویسركان –آزمایشگاه دكتر بذر افشان كرمان -آزمایشگاه دكتر فرجادنيا دزفول -
آزمایشگاه دكتر كيهانی سيرجان-آزمایشگاه دكتر فروهر –آزمایشگاه دكتر عصفوري بوشهر -آزمایشگاه
دكتر احمدي زابل  -آزمایشگاه دكتر ميالنی اروميه -آزمایشگاه دكتر عزیزي یاسوج -آزمایشگاه
دكترحبيب زاده كرمان -آزمایشگاه دكتر رسولی كرمانشاه -آزمایشگاه دكتر عادل زاده بروجرد -
آزمایشگاه دكتر وطن خواه جيرفت -آزمایشگاه دكتر یاري همدان- -آزمایشگاه دنا یاسوج-آزمایشگاه
ژنتيک تبریز -آزمایشگاه مركزي ایالم  -آزمایشگاه پژوهش -آزمایشگاه آریا اصفهان -آزمایشگاه نوبل
اصفهان -آزمایشگاه مهدیه اصفهان آزمایشگاه ایران زمين اهواز -آزمایشگاه سبحان كرمانشاه-آزمایشگاه
مركزي شيراز-آزمایشگاه شفاي قزوین - -آزمایشگاه مركزي یزد -آزمایشگاه نوبل تبریز – آزمایشگاه نور

زنجان -آزمایشگاه پاستور بابل ،اهواز  ،گرگان -آزمایشگاه پاتوبيولوژي كرمانشاه – آزمایشگاه پيشوا
ورامين -آزمایشگاه ایرانيان شيراز
شركت هاي داروسازي:
سينا ژن ،آریو ژن  -داروسازي داروپخش  ،تهران دارو  ،امين  ،ابوریحان ،دكتر عبيدي  ،اكسير ،رها
،اصفهان ،بهوزان  ،مصون دارو ،اكتووركو ،مرهم دارو ،پویش دارو ،شفا ،تماد ،درسا دارو -لقمان-ثنا مد-
باریج اسانس ،دینه  ،برهان دارو  ،ایران ناژو  ،آتی فارمد  ،مواد غذایی شكلی – شركت شيوا -
شركت نستله ،شركت زمزم  -شركت پگاه – شركت دامداران –شركت گل چاي -شركت زر ماكارون –
آرد زر – روغن جهان – بستنی ميهن – قارچ صدف  ،مالرد ،پروتوكشت ،سينا  ،آرین ،بيتا ،سحر ،پویا
بسياري از مراكز معتبر دیگر ....
با تشكر
واحد فروش شركت ژال تجهيز

