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 بنام پروردگار مهربان

 و تحقیق ضروریات از یکی آزمایشگاهی تجهیزات

تجهیزات . است موعل و فناوری زمینه در  توسعه

با استعانت از پروردگار متعال و  آزمایشگاهی 

های  رسانی به مشتریان عزیز، فعالیت در راستای خدمت

اجرایی و عملیاتی خود را برمبنای حفظ حقوق مصرف 

عزیز و تدوام کیفیت بنا نهاده است، تجهیزات   کنندگان

و ای درخشان در تجهیز  با سابقه آزمایشگاهی 

علمـی، تحقیـقاتی، ، آزمایشگاهیمراکز پشتیبانی 

زیست مولکـولی، ، زیست فن آوریدانشگاهی، مدارس، 

 ،و بیمارستانی تشخیص طـبی، ، غـذا و داروآموزشی

صنعتی  مواد غذایی و بهداشتی و های کارخانجات و شرکت

شک با تکیه بر  . این مهـم بیبرداشته استهای موثری  گام

نیز حضور  های روز و آوری استفاده مناسب و اصـولی از فن

های علمی،  های فروش، بررسی ه در زمینهکارکنان زبد

و اعتماد شما آموزش و خدمات فنی پس از فروش 

 .حاصل گردیده استبزرگواران 

هدف این مجموعه کسب رضایت کامل مشتریان و یاری   

  .باشد و مقاصدشان می  ایشان جهت دستیابی به اهداف



 

 
 

 

 

 

  

 /اتوکالو/ اتوآناالیزر/ گير مقطر آب

 /الکتروفورز/ آسياب/اسپکتروفتومتر

 انکوباتور/ انکوباتور/آناالیزر الکتروليت

 آون/فوتومتر/Co2انکوباتور /دار یخچال

 ماري بن /االیزاریدر/خال آون (/فور)

 تانک /خال پمپ /جوش و سرولوژي

 حمام /دیجيتالي ترازوهاي/ الکتروفورز

 /رفراکتومتر /دانسيتومتر / اولتراسونيک

 /ژرميناتور/ روتوميکس روتاتور/ /روتاری

 و هضم سيستمهاي /سمپلر /سانتریفوژ

 /بالن و ارلن شيکر /بالن شوف /تقطير

 فليم/فریزردرایر /لوله شيکر /الک شيکر

 کپسول /سنج کالری /فور /فوتومتر

 /کانتر کلنينيتروژن/  حمل تانک /اکسيژن

 با  UV المپ /الکتریکی کوره /کلونجر

/ ميکروسکوپ /ميکروتوم/ پایه

/ شيميایي هود /مگنت پليت هات/ميکسر

 ویسکوزیمتر/المينار هود
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 آزمايشگاهي گيريواندازه سنجش هاي دستگاه توزيع و تهيه

  

 .....  و کار طب وفاضالب، آب گاز، و نفت ،ییغذا مواد ،یطیمح ستیز 

o pH

BOD COD EC TDS

 

   

 

 



  ييايميش مواد توزيع و تهيه

 يصنعت و تحقيقاتي ي،شگاهيآزما 

  

  

  

  

 سمنان آزما

 



 تهیه و توزیع محیط های کشت

هایمعتبرداخلیوخارجیمیکروبیازشرکتهایکشتمحیط 

هایمعتبرداخلیوخارجیهایکشتسلولیازشرکتمحیط 

هایمعتبرداخلیوخارجیهایکشتازشرکتاتواعساپلیمنت 

ولوازمکشتهایکشتآمادهمحیط 
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17 B-Estradiol/  Adenovirus IgG & IgM/ Adrenalin & Noradrenalin/ AFP 96 test/ 

ALBOMIN/ Aldosteron / AMA M 2/ AMYLASE/ ANA Screen/ Androstandione Anti 

CCP/ Anti SS-A/ Anti TG/ Anti TPO/ ASO/ BHCG/ BHCG-RAPID/ BILIRUBIN-

DIRECT/ Borrelia IgG & IgM/ Brucella/ C3/ CA 25/ CA 15-3/ CA 19-9/ CALCIUM/ 

cANCA-PR3/ Cardiolipin/ CEA/ CH 50/ Chlamidia/ CHLORIDE/  CHOLESTROL/ 

CKMB/ CLEARING DESTAIN/ CMV IgG & IgM/ COPPER/ Cortisol/ C-Peptide/ 

CREATININ/ CRP/   DHEA-S/ Digoxin/ dsDNA/ ECOLI SET/ EBV IgG & IgM/ 

/chinococcus granulosus/ Estriol Fasiola hepatica// FERRITIN 96/ Free PSA/ Free 

T3/ Free T4/ /ree Testosteron/ GGT/ GLUCOSE/ HPylori IgA/ HPylori- IgM/ HAV 

Ab/ HAV IgM/ HB A1C/ HB /UFFER/ HBC Ab/ HBC IgM/ HBDH/ HBS Ab/ HBS Ag/ 

HDL-C/ HDL-C/ Homocystein/ Hydatid /yst/ IgA/ IgE/ IGF 1/ IgG/ IgM/ Influenza 

A & B/ INSULIN/ IRON/ LDH/ LDL-C/   LE LATEX/ /H FSH/ LIPASE/ MAGNSIUME/ 

Malaria/ Metanephrine/ Mump IgG & IgM/ Mycoplasma IgG & /gM/ pANCA-

MPO/ PAPP –A/ Phospholipid/ PHOSPHORUS/ PONCEAU RED/ Progesteron// 

/ROLACTIN/ Protein C/ Protein S/ PSA/ PT/ PTH/ PTT/ RF/ RPR/ RUBELLA IgG & 

IgM/ /ALMONELLA SET/ SCC Ag/ SGOT/ SUDAN BLACK/ Syphilis-IgG/ T3/ 

Testosteron/ TIBC/ TOTAL /ROTEIN/ TOXO IgG & IgM/ TRANSFERRIM/ 

Treponema Palidum IgG & IgM/ Triglycerides/ /roponin/ TSH 

/ وتستیبا/ ال دهیا/ ال یب یا/ اکون/ پاستور تویسیان/ سانیان/امگا/ تک ارگن/ ارج/ ویاتوب/ کو اس ا/

/ اسورسید/ میازید/ کاو فراز درمان/ دارواش/ انیح/ سیجنس/ یتینیتر/کیونیب/ ستمیوسیب/ بهارافشان

 ارانیمهسا/ من/ شریف/ ایمیک نیفرازب/ صبا/ ناژنیس/ یمیش ستیز/ روزازمون/ اپالسید/ اپروید/ امتراید

 PGI ثاریا گستر پادتن/ علم پادتن/ طب پادتن/ لب سپانیه/ کوکاردینا/ نف ینیم/ ایرمدیم/ ندیمونوبا/

 یج یا کان/ سیساتیا سنجش شگامانیپ/ طب شتازیپ/ خون پژوهش و شیپاال/ ازمون پارس/

 ونیمیوروای/ اپژوهانیمیک/

  طبي تشخيص هايکيت توزيع و تهيه

 کنندگان وارد و کننده توليد هاي شرکت از فروش نمايندگي داراي 

 طبي تشخيص ياهکيت

 IMED 

  

 

 19 واحد اسکان یتجار مجتمع معلم دانیم سمنان

 09102877685   و 02333349920  و 02333329920
www.semnanazma.com     semnanazma@yahoo.com 

 آزما سمنان

 

http://www.semnanazma.com/
http://www.semnanazma.com/


 تحقیقاتی  های ارایه لوازم و دستگاه

 واردات مواد شیمیایی تحقیقاتی با خلوص بسیار باال از کمپانی های معتبر

 تحقیقاتی  ، داروها و لوازمواردات کیت ها

 مشاوره و راهنمایی در زمینه پروتوکل های تحقیقاتی و همکاری با مراکز تحقیق و توسعه

 ساخت لوازم و دستگاه های پژوهشی
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  شگاهيآزما يع لوازم و اقالم مصرفيه و توزيته
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 آالت آزمایشگاهی و صنعتی تهیه و توزیع شیشه

 آالت آزمایشگاهی )پیرکس، کوآرتز و ....( انواع شیشه 

 آالت کالیبره شده با گواهی کالیبراسیون شیشه 

 های شیشه ای ساخت و طراحی ظروف و دستگاه 

 آالت تزئینی طراحی و ساخت شیشه 
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