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 پيشرو در تجهيز آزمايشگاه هاي كشور پارس طب نوين بين الملل

 

  :درباره ما

پارس طب نوين بين الملل نزديك به سه دهه است كه فعاليت خود را در زمينه تجهيزات شركت 
اين شركت در تجهيز گستره ي وسيعي از آزمايشگاه ها فعال مي باشد و . آزمايشگاهي آغاز نموده است
ازهاي كاربر و منطبق بر بودجه ارائه تجهيزات با كيفيتي باال ، متناسب با ني. محدوديتي در اين زمينه ندارد

مشتري از توانايي هاي كارشناسان اين شركت است كه با حداقل سرمايه تجهيز كامل آزمايشگاه مورد نظر را 
  .انجام دهند

شركت پارس طب نوين بين الملل با سرمايه گذاري گسترده در خارج از كشور و در اختيار داشتن دفاتر فعال 
. ارائه گزينه هاي مختلف در انواع برندهاي معتبر جهاني را فراهم مي سازد ييتوانا؛ اروپائي و آسيايي

ويژگي هاي برتر اين شركت بوده كه بكارگيري كارشناسان و متخصصان بصورت تمام وقت و يا پاره وقت از 
  .رافع بسياري از مشكالت فني و تخصصي كاربران محترم مي باشد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 .تماس با ما راه صرفه جويي در زمان و سرمايه شماست
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 پيشرو در تجهيز آزمايشگاه هاي كشور پارس طب نوين بين الملل

  

  :مشاوره

ذاري صحيح براي خريد يك كاال بدون مشاوره با كارشناسان آشنا به تكنيك و مكانيسم بي شك سرمايه گ
با توجه به تخصصي بودن . عملكرد يك دستگاه به هيچ وجه نيل به اهداف يك سرمايه گذار را تأمين نمي نمايد

       اي متفاوت دستگاه هاي آزمايشگاهي؛ اين گونه دستگاه ها داراي مدل ها و نوع هاي مختلف با ويژگي ه
لذا ضرورت دارد براي جلوگيري از اتالف زمان و سرمايه؛ قبل از خريد در اين چهارچوب مذاكره و . مي باشند

مشاوره هايي صورت پذيرد كه اين امر مهم بصورت رايگان و بدون هيچ گونه شرطي براي خريد كاال توسط 
اري از كارشناسان تمام وقت و پاره وقت و كارشناسان شركت پارس طب نوين صورت مي پذيرد، برخورد

    داشتن ارتباطات ديرينه با اهل فن راهي مناسب در جهتي شايسته براي مخاطبين پارس طب نوين فراهم 
   .همواره به ياد داشته باشيدكه هيچكس از مشاوره ضرر نكرده است. مي سازد

  :نصب، آموزش و راه اندازي

يح دستگاه و آموزش آن از نكات بسيار مهم و حائز اهميت است كه در رشته هاي آزمايشگاهي نصب صح
شركت پارس طب نوين با سرمايه گذاري گسترده در اين . مشتريان محترم بايد به آن توجه خاص نمايند

قسمت شامل اعزام متخصصان و كارشناسان خود به كمپاني هاي سازنده و فراهم نمودن كالس هاي آموزشي 
از ويژگي هاي . نصب و آموزش بروز را در سطر اول وظايف مهم خود قرار داده استخاص دستگاه ها ، 

خاص و برتر شركت پارس طب نوين نصب و آموزش كليه دستگاه هاي فروخته شده در محل آزمايشگاه 
ارائه برگه گارانتي و اخذ رضايت نامه كتبي مشتري از الزامات كارشناسان . مشتري و بصورت رايگان مي باشد

تهيه جزوه ها و خالصه دستورالعمل هاي كار به زبان فارسي و نيز . آموزش اين شركت آزمايشگاهي مي باشد
پاسخگويي تلفني به . دفترچه هاي نگهداري و كار با دستگاه در پايان آموزش به كليه كاربران ارائه مي شود

از ديگر خدمات ارزنده شركت براي  مشتريان عزيز در جهت رفع مشكالت كار با دستگاه ها و رفع عيوب آنها
  .اني است كه مشكل بعد مسافتي دارندمشتري
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 پيشرو در تجهيز آزمايشگاه هاي كشور پارس طب نوين بين الملل

  

  :سرويس، پشتيباني و خدمات پس از فروش

اگرچه خريد كاالي با كيفيت شعار اصلي ما مي باشد ولي مرغوبيت كاالي با كيفيت، زماني به اثبات مي رسد 
جز با تمركز و  امر به سر منزل نهايي نمي رسدكه پشتوانه خدماتي آن در اسرع وقت فراهم گردد و اين 

جذب كارشناسان، اساتيد مجرب و دست اندركاران در رشته هاي مختلف؛ بر اين اساس سياست گذاري 
شركت پارس طب نوين بين الملل نيز شناسايي متخصصان و دعوت از آنها براي انجام اينگونه خدمات بوده 

  ركت به يكي از بزرگترين مراكز سرويس دهي و خدماتي كليه است و اين امر ميسر گرديده تا اين ش
بديهي است اين شركت . دستگاه هاي تخصصي و فوق تخصصي در رشته هاي مختلف آزمايشگاهي تبديل شود

كليه دستگاه هاي خريداري شده را به مدت حداقل يكسال گارانتي نموده و تا ده سال خدمات پس از فروش 
  .انواع قطعات يدكي، لوازم و مواد مصرفي را فراهم مي نمايدنظير 

  

  

  :برخي از مشتريان معتبر

  ... و زابل -زاهدان -آبادانصنعت نفت  -اميركبير - شهيد بهشتي -تهران: دانشگاه

  ... وكازرون  –كرمانشاه  - تبريز -مشهد - سنندج -نور -واحد علوم تحقيقات تهران :آزاددانشگاه 

  ...پتروشيمي فارس و  – پتروشيمي مارون -پتروشيمي خراسان -شگاه گاز ايالمپاالي -پااليشگاه تهران

  ...زنجان و  – مازندران –كرمانشاه  -اردبيل -آذربايجان غربي -تهران: آب و فاضالب

  ...سيناژن و  - الحاوي –اكسير  –راموفارمين  -آتي فارمد -قاضي دشهي -سبحان -كاسپين: كارخانه هاي داروسازي

  ...زرماكارون و  –نستله  –شيراز دينا  -زمزم –بهنوش  -خوشگوار -مينو -دينا طوس مشهد: ه هايكارخان

  

  شركت پارس طب نوين بين الملل
 شركت معتمد، براي تكميل آزمايشگاه شما
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 پيشرو در تجهيز آزمايشگاه هاي كشور پارس طب نوين بين الملل

  

  ساخت هود و سكوبندي آزمايشگاهي

 ميز آزمايشگاهي 

 كابينت روميزي، ديواري 

 دوش و چشم شوي  

 هود شيميايي 

 هود المينار 

 ميز ترازو  

  آالتتجهيزات عمومي آزمايشگاهي، مواد شيميايي و شيشه 

 آزمايشگاهي ترازوي 

 انكوباتور -آون 

 بن ماري -شيكر  

  شيميايي داومانواع 

 انواع محيط كشت 

 شيشه آالت  

  تجهيزات آناليتيكال

 GC, GC‐MS 

 AA 

 HPLC  

 ICP‐OEC 

 TOC 

 Particle Size Analyzer  

  تجهيزات صنايع نفت و گاز و پتروشيمي

 دستگاه بمب كالريمتر 

 دستگاه نقطه اشتعال 

  ريزشدستگاه نقظه  

 دستگاه نقطه آنيلين 

 دستگاه نقطه ذوب 

  دستگاهCHN  

  تجهيزات صنايع پليمر، الستيك و پالستيك

 دستگاه ويكات 

 تست ضربه پاندولي 

 ويسكوزيمتر  

 كپيالري رئومتر 

 تست خستگي 

 تست سايش  

  لبنيات  تجهيزات صنايع شير و

 دستگاه الكتواستار 

 دستگاه كرايوسكوپ 

 كلني كانتر  

 برسانتريفيوژ ژر 

 ترازوي رطوبت سنج 

 هضم و تقطير  
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 پيشرو در تجهيز آزمايشگاه هاي كشور پارس طب نوين بين الملل

  

  تجهيزات آسفالت و قير

 دستگاه تست لس آنجلس 

 دستگاه چكش تراكم مارشال 

 دستگاه تست كشش قير  

 دستگاه تست نقطه شكست 

 دستگاه اكستركشن آسفالت 

 دستگاه مخلوط كن اتوماتيك  

  بتن، گچ و سيمانتجهيزات 

 دستگاه تست كشش 

 دستگاه التراسونيك بتن 

 تگاه تست فشاردس  

 نفوذپذيري هوا در بتن 

 چكش تست بتن 

 نفوذسنج يون كلر در بتن  

  تجهيزات صنايع رنگ و رزين

 دستگاه كاپينگ تست 

 دستگاه كراس كات 

 دستگاه سختي سنج مدادي  

 دستگاه ويسكوزيمتر ريزشي 

 دستگاه ضخامت سنج رنگ 

 دستگاه براقيت سنج  

  تجهيزات هواشناسي

 سنسور باد و هوا 

 ور دما و رطوبتسنس 

 دستگاه تعيين ميزان ريزش  

 سنسور فشار هوا 

 دستگاه تشعشع نگار 

 يونيت هاي آموزشي  

  تجهيزات صنايع آب و فاضالب

 pHمتر 

 اسپكتروفتومتر 

 BOD‐COD  

 كدورت سنج 

 اكسيژن متر 

 كلرسنج  

  دام و طيورتجهيزات صنايع 

 كلني كانتر 

 فيبر خام 

 روتاري  

  سانتريفيوژ 

 اتوكالو 

 كتريكيكوره ال  
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 پيشرو در تجهيز آزمايشگاه هاي كشور پارس طب نوين بين الملل

  

  هيزات صنايع آب معدني، نوشابه و نوشيدني هاي گازدارجت

 دستگاه پاستوريزوگراف 

  دستگاه گازسنجCO2 

 دستگاه كدورت سنج  

 اندازه گيري ميزان اكسيژن 

  مقاومت كف و رادقماندازه گيري 

 اندازه گيري ميزان خلوصCO2  

  تالغ و نان ،درآ صنايعتجهيزات 

  رشاو نتولگدستگاه 
  ربمان گنيلافدستگاه 
  فارگونيرافدستگاه  

 فارگ وليمآ هاگتسد 
 فارگوسنتسكا هاگتسد 
 رزيالانآوتا هاگتسد  

  هرك و يكاروخ ياه نغورتجهيزات صنايع 

  رتميزوكسيودستگاه 
  بوذ هطقندستگاه 
  رتموتكارفردستگاه  

  تميسنردستگاه 
  دستگاهNMR نغور صوصخم 
  روتابوكنادستگاه  

  ركش و دنق عيانصتجهيزات 

 رتمالات هاگتسد 
 رتميراخاس هاگتسد 
  رتموتكارفردستگاه  

 رتميرالپ هاگتسد 
  جنس گنردستگاه 
 رتموتفورتكپسا هاگتسد  

  يژولونكتويب و يزاسوراد ،كيتنژ ،يكشزپتجهيزات 

 نشيتنمويكاد لژ 
 رديرازيالا هاگتسد 
 زروفورتكلا هاگتسد  

 هاگتسد PCR 

 ريارد زيرف هاگتسد 
 پوكسوركيم عاونا  

  تسيز طيحم و يزرواشكتجهيزات 

 هاگتسد pH كاخ رتم 
 كاخ جنسرلك هاگتسد 
 جنس تبوطر هاگتسد  

 رتم ليفورلك هاگتسد 
 راگن عشعشت هاگتسد 
 اوه تيفيك شياپ هاگتسد  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  طبقه سوم 26تهـران، خيابـان كريـم خان زنـد، خيابـان آبان جنـوبي ، پالك :  نشاني

  88891209: نمابر    88894445-8 :تلفن

Info@international-ptn.com 

www.international-ptn.com 


