
شیمی من فروش مواد شیمیایی  

تا تشًذُای هؼتثش هشک ّ سیگوا ّ سایش تشًذ ُا  ، ضیوی هي دس صهیٌَ فشّش هْاد ضیویایی آصهایطگاُی فشّش هْاد ضیویایی آصهایطگاُی

تخشیذ ّ    فؼالیت هی کٌذ. ضوا هی تْاًیذ هادٍ ضیویایی هْسد ًظش خْد سا دس همادیش دلخْاٍ ّ تا گشیذُای هختلف دس سایت ضیوی هي

 .تفشّضیذ

اى ػضیض لشاس دادٍ استدس دستشط ضوا دّست  فضایی هٌاسة تا تستشی کاهال حشفَ ای  . 

 .تشای هطاُذٍ هحػْالت تَ غفحَ فشّش هْاد ضیویایی آصهایطگاُی تَ سایت هشاجؼَ ًواییذ

 

 مواد شیمیایی آزمایشگاهی

دتَ ُش چیضی کَ جشهی داضتَ تاضذ ّ حجوی سا اضغال کٌذ، هادٍ گفتَ هی ضْ . 

 . دس غْستیکَ ایي هْاد اص طشیك سٌتض ضیویایی تِیَ ضًْذ ّ یا ایٌکَ هٌطأ طثیؼی داضتَ تاضٌذ

 .هْاد اّلیَ تِیَ سایش هْاد ضیویایی تاضٌذ، هْاد ضیویایی ًاهیذٍ هی ضًْذ

 .هْاد ضیویایی آصهایطگاُی تَ ػٌْاى اغلی تشیي هْاد هْسد استفادٍ دس آصهایطگاٍ ُا هحسْب هی ضًْذ

ْسی کَ توام ّسایل ّ دستگاٍ ُای آصهایطگاُی هؼوْالً تشای آًالیض ّ تجضیَ تحلیل اجضای ساصًذٍ یک هادٍ اص هْاد ضیویایی تَ ط

 .آصهایطگاُی تا ػٌاغش هؼلْم ّ هطخع تَ کاس هی سًّذ
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 .اص لحاظ فشهْل ضیویایی ّ هاُیت تا هْاد غٌؼتی ّ خْساکی هْجْد دس تاصاس یکساًٌذ  فشّش هْاد ضیویایی آصهایطگاُی

 .اها هْاد دس گشیذ ّ خلْظ آصهایطگاُی هؼوْالً داسای دسغذ خلْظ تاال هی تاضٌذ

 

آزمایشگاهی  طبقه بندی مواد  

ضًْذ ّ تطْس ػوذٍ تَ دّ گشٍّ تضسگ هْاد هؼذًی ّ هْاد آلی تمسین تٌذی هْاد ضیویایی اص چِاس ًْع جاهذ، هایغ، گاص ّ پالسوا تطکیل هی 

ضًْذ هی . 

ضًْذ ُش یک اص ایي دّ گشٍّ دس دّ هثحث ضیوی آلی ّ ضیوی هؼذًی تشسسی هی . 

ٌذتوام هْاد صیش هجوْػَ ایي دّ گشٍّ دس گشیذ آصهایطگاُی تا تْجَ تَ ًیاص هػشف کٌٌذگاى داسای دسجَ خلْظ ُای هتفاّتی ُست . 

 .:کَ ػثاستٌذ اص

  .Extra pure 
  .GR 
 .ACS 

 .HPLC 
 .BioChemistry 

 .سّی تستَ تٌذی کٌاس ًام هادٍ ّ هطخػات ضیویایی ّ فشهْل آًِا دسج هی ضْد ػوْهاً گشیذ هْاد ضیویایی آصهایطگاُی

 .کَ تَ گًَْ ای هؼشف دسغذ خلْظ ضاى ًیض هی تاضذ

 

 .سا تا گشیذُای هتفاّت ّ دس اًْاع هختلف تَ هطتشیاى خْد ػشضَ هی داسد  فشّش هْاد ضیویایی آصهایطگاُی <<ضیوی هي>>

یي هْاد ضیویایی ػثاستٌذ اصتشخی اص ا :. 

 .اسیذُا، هحلْل ُا، هحلْل ُای للیایی، حالل ُا، الکل ُا، هحلْل ُای ضیویایی، آهیي ُا،

 .گالیکْل ُا، کشتٌات ُا، سْلفات ُا، اکسیذُا، کلشیذُا ّ ًیتشات ُا
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ُن کاستشد داسًذ ُوچٌیي ضشکت ضیوی هي ػشضَ کٌٌذٍ هْاد ضیویایی خْساکی هی تاضذ کَ دس تسیاسی اص غٌایغ . 

 

 .:ایي هحػْالت ػثاستٌذ اص

 .اسیذ الکتیک )اسیذ ضیش(، اسیذ استیک، اسیذ سیتشیک، اسیذ فسفشیک، اسیذ اگضالیک، تشی سذین فسفات،

(cmc) کشتْکسی هتیل سلْلض وک طؼام(، کشتٌات کلسین،، سیتشات سذین، سْلفات هٌیضین، کلشیذ سذین)ً . 

 .کلشیذ کلسین، آب اکسیژًَ، پاسافیي، گلیسیشیي، جْش ضیشیي ) تی کشتٌات سذین (، تٌضّات سذین

آزمایشگاهی  موارد مصرف  

 .کَ اغلة تػْست تشکیثات ضیویایی استفادٍ هی ضًْذهْاد ضیویایی 

یغ داسًذکاستشدُای فشاّاًی دس غٌا . 

 .:تشخی اص ایي هْاسد هػشف ػثاستٌذ اص

 .، (کطاّسصی)کْدُای ضیویایی(، هْاد غزایی)ّیتاهیي ُا(، پاک کٌٌذٍ ُا)غاتْى ُا(، ضْیٌذٍ ُای دًذاى)خویش دًذاى

 .پضضکی ّ داسّیی)آب اکسیژًَ(، دًذاًپضضکی)هْاد اّستْدًسی( ّ لْاصم آسایطی ّ تِذاضتی

 

 خرید مواد شیمیایی آزمایشگاهی

 .فؼال دس صهیٌَ فشّش هْاد ضیویایی آصهایطگاُی ، <<ضیوی هي>>

اى خْد هی تاضذّ .. تَ هطتشی  آهادٍ اسائَ خذهات دس حْصٍ فشّش هْاد ضیویایی آصهایطگاُی تا تشًذُای هشک ّ سیگوا . 

ُستیذ  اگش ضوا ػاللَ هٌذ تَ خشیذ هْاد  . 

 .هی تْاًیذ تػْست آًالیي دسخْاست خْد سا ثثت ًوْدٍ ّ یا تا کاسضٌاساى فشّش ها دس تلگشام دس استثاط تاضیذ
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 فروش مواد شیمیایی

 . تَ چٌذ لسوت تمسین هی ضْد کَ دّ تخص اغلی آى<<ضیوی هي>>دس خذهات فشّش هْاد ضیویایی

 .فشّش هْاد ضیویایی غٌؼتی ّ فشّش هْاد ضیویایی آصهایطگاُی هی تاضذ

 .ّجْد داسد <<ضیوی هي>>یک تخص فشػی ًیض تشای خشیذ ّ فشّش هْاد هاصاد دس 

 .اضافَ ضذٍ است <<ضیوی هي>> ُوچٌیي تَ تاصگی خذهات فشّش ًاًْرسات ًیض تَ هجوْػَ خذهات

 .کَ ایي تخص ریل تخص فشّش هْاد آصهایطگاُی لشاس هی گیشد

 . دس همادیش دلخْاٍ تفشّش هی سسذ <<ضیوی هي>>کلیَ هْاد ضیویایی ضشکت 

 .ّ اص کیفیت دسجَ یک تشخْسداس هی تاضذ ّ تَ غْست تضویٌی اسائَ هی ضْد

آضٌا ضْیذ  ضوا دس اداهَ هی تْاًیذ تا اًْاع هْاد ضیویایی ضیوی هي . 

 

 

 فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی

 .طیف گستشدٍ ای اص هْاد سا دس تشًذُای هؼتثش هاًٌذ <<ضیوی هي>> دس تخص فشّش هْاد ضیویایی آصهایطگاُی

 .هشک ّ سیگوا تا دسجَ ُای خلْظ هختلف گشدآّسی کشدٍ ّ دس اختیاس داًطجْیاى ّ پژُّطگشاى گزاضتَ این

 .تا کیفیت تضویٌی اسائَ هی ضًْذ <<ضیوی هي>>ُوَ هْاد آصهایطگاُی دس 

 .تَ ػالٍّ اهکاى تِیَ هْاد آصهایطگاُی دس همادیش دلخْاٍ ًیض ّجْد داسد

 .تشای کسة اطالػات تیطتش هی تْاًیذ تَ تخص فشّش هْاد آصهایطگاُی هشاجؼَ کٌیذ

یل فِشست هحػْالت ایي تخص سا تشسسی کٌیذّ یا دس غْست توا . 
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 .دس همادیش دلخْاٍ اًجام هی ضْد  <<ضیوی هي>>دس  فشّش هْاد ضیویایی آصهایطگاُی

 .ّ لاتل سفاسش هی تاضذ

  .ضوا هی تْاًیذ تا هشاجؼَ تَ غفحَ فشّش هْاد ضیویایی آصهایطگاُی دسخْاست خْد سا ثثت کٌیذ

  

 .ًاًْرسات اُویت تاالیی تشای داًطجْیاى ّ پژُّطگشاًی کَ دس صهیٌَ فٌاّسی ًاًْ تَ تحمیك هی پشداصًذ داسد

ضافَ ضذٍ استا  <<ضیوی هي>> تَ ُویي دلیل تَ تاصگی تخص فشّش ًاًْرسات ًیض تَ خذهات . 

 .داسای تضویي کیفیت ُستٌذ  <<ضیوی هي>> ًیض هاًٌذ سایش هْاد آصهایطگاُی  <<ضیوی هي>> ًاًْرسات اسائَ ضذٍ دس

 .تذیِی است دس غْست هطلْب ًثْدى کیفیت خشیذاس هوی تْاًذ هحػْل خشیذاسی ضذٍ سا هشجْع کٌذ

 

 تِیَ کٌین؟ <<ضیوی هي>> چشا هْاد ضیویایی هْسد ًیاص خْد سا اص

 .:دس صهیٌَ تاهیي هْاد ضیویایی هی تاضذ <<ضیوی هي>> اهکاًات صیش تٌِا تخطی اص ّیژگی ُای

 امکان عودت نمونه در صورت عدم رضایت از کیفیت. 
 کان ارائه گارانتی و مهلت تستام . 

 امکان تهیه موادشیمیایی در مقادیر دلخواه. 
 ارائه فاکتور جهت دریافت هزینه از دانشگاه و مراکز دولتی و آموزشی. 

 تامین مواد شیمیایی از انواع برندهای معتبر دنیا مطابق با درخواست و سفارش شما. 
 سفارش و پرداخت سریع و آسان به صورت آنالین. 

 بسته بندی اصولی ارسال به تمامی نقاط ایران با خدمات پستی ویژه در اسرع وقت. 

 <<ضیوی هي>> ُوچٌیي دس ساستای احتشام تَ حمْق هحممیي ّ اغل هطتشی هذاسی،

سا دس ًِایت غذالت… کلیَ اطالػات الصم اص ّضؼیت هادٍ اػن اص کطْس ساصًذٍ، سال تْلیذ، اغل تْدى ّ  . 

ػضیض لشاس خْاُذ داد تا تا آگاُی کاهل هحػْالت هْسد ًظش خْد سا تِیَ کٌٌذ دس اختیاس هطتشیاى . 

 ساهاًَ خشیذ ّ فشّش هْاد ضیوایی هاصاد

 .ایي تخص ًیض خذهتی جذیذ اص ضیوی هي است کَ تَ تاصگی دس تخص خذهات هْاد ضیویایی اسایَ ضذٍ است

اسطَ ّ تَ غْست سایگاى آگِی کشدٍ ّ دس هؼشؼ دیذ سایش هحممیي دس ایي تخص پژُّطگشاى هی تْاًٌذ هْاد هاصاد خْد سا تذّى ّ

 .تگزاسًذ

 . ػالٍّ تش ایي خذهت، تَ هٌظْس دسیافت ُضیٌَ اص هشاکض آهْصضی تْسظ هحممیي، دس غْست ًیاص اهکاى غذّس فاکتْس

 .ًیض هیسش هی تاضذ <<ضیوی هي>> تشای ایي لثیل خشیذ ُا اص طشیك فشّضگاٍ

 

 خشیذ ّ فشّش هْاد ضیویایی هاصاد

 فشّش هْاد ضیویایی

 .هشک ّ سیگوا ،  ّ هْاد ضیویایی غٌؼتی هی تاضذ  آهادٍ فشّش هْاد فشّش هْاد ضیویایی آصهایطگاُی <<ضیوی هي>>ضشکت 
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 .ضوا هی تْاًیذ تا اًتخاب هادٍ هْسد ًظش خْد سفاسش خْد سا دس همادیش دلخْاٍ ثثت کٌیذ

 فشّش هْاد ضیویایی آصهایطگاُی

 .هشک ّ سیگوا ّ تشًذ ُای دیگش هی تاضذ  اسائَ دٌُذٍ اًْاع فشّش هْاد ضیویایی آصهایطگاُی  <<ضیوی هي>>

سا هطاُذٍ کٌیذ ّ یا تشای هطاُذٍ هحػْالت تیطتش تَ تخص هشتْط هشاجؼَ کٌیذ  ضوا هی تْاًیذ تشخی اص هحػْالت . 

 لینک سایت : 

https://shimiman.com/ads/ 
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