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شرکت پدیده کیفیت پارسیان ، با استفاده از کارشناسان مجرب و کارآزموده و سابقه کار در آزمایشگاههاى کنترل کیفى  آمادگى ارائه خدمات ذیل به 

شرکت ها ،کارخانجات صنعتى،مراکز دانشگاهى وتحقیقاتى مى باشد. 

فروش تجهیزات آزمایشگاهى 

 تعمیر تخصصى تجهیزات آزمایشگاهى 

 مشاوره در خصوص راه اندازى آزمایشگاههاى کنترل کیفى 

بهینه سازى سیستمهاى کنترل کیفى آزمایشگاهها 

شرکت پدیده کیفیت پارسیان به شماره ثبت58753 با هدف ارائه خدمات برتر آزمایشگاهى و معرفى تکنولوژى روز دنیا شروع به فعالیت نمود. این شرکت  با هدف ارائه خدمات برتر آزمایشگاهى و معرفى تکنولوژى روز دنیا شروع به فعالیت نمود. این شرکت 

با اتکا به امر تحقیق و پژوهش، بهره گیرى از کادر علمى و مجرب خود و نیز رعایت اصول علمى بازاریابى از یک سو و انتخاب تکنولوژى پیشرفته روز جهان و 

همچنین گزینش کمپانى هاى معتبر، با مد نظر داشتن تاییدیه هاى معتبر بین المللى و تجربه چندین ساله خود به عنوان یک وارد کننده تجهیزات و اقالم 

مصرفى آزمایشگاهى از سوى دیگر، مفتخر است تا بدینوسیله به اطالع برساند که فعالیت خود را از دایره آزمایشگاههاى شیمى وپلیمر ونساجى فراتر برده و 

ضمن داشتن ارتباط تنگاتنگ با اغلب مراکز دانشگاهى و موسسه هاى تحقیقاتى و آزمایشگاهى سراسر کشور ، خدمات خود را به سایر مراکز صنعتى بزرگ 

ایران نظیر صنایع نفت و پتروشیمى، آب و فاضالب، صنایع غذایى و صنایع مربوط دیگر گسترش داده است. ایران نظیر صنایع نفت و پتروشیمى، آب و فاضالب، صنایع غذایى و صنایع مربوط دیگر گسترش داده است. 
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پارسیان 
ه کیفیت 

پدید
ترازوهاى آزمایشگاهى وصنعتى  

ترازوهاى دیجیتال ترازوهاى آنالیتیکال 
ترازوھای حساس| تراتزوھای دقیق 

ترازوھای رطوبت سنج 

   

اوهایوس سویس 
سارتریوس آلمان 

بل ایتالیا 
رادواگ لهستان 
کرن آلمان 
اند ژاپن 
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پارسیان 
ه کیفیت 

پدید
الک  الک هاى آزمایشگاهى وصنعتى 

انواع الک استنلس استیل 
انواع الک برنجى انواع بمبو 

انواع شیکر الک 

اندکاتس انگلستان  
دماوند ایران 
DG ایران 
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پارسیان 
ه کیفیت 

پدید
دستگاه هاى آنالیز آب وفضالب 

BOD-COD-DO ست
کیت کلرسنجى فتو متر 
پول تستر کدورت سنجى  
اسپکمتر فتو متر کمپراتور  

الوى باتد آلمان 
آکوالیتیک آلمان 
واتر آیدى آلمان 
هک آمریکا 
کلین تایوان 
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ه کیفیت 

پدید
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اندازه گیرى 
دقیق 

انواع ترمو  متر| رطوبت سنج 
تر مو هید رو متر| دانسیتو متر 
دیتا ال گر|الکل سنج بومه  
ساکا ریمتر| الکتومتر|  

دا نسیتو متر 

لودویگ اشنایدر آلمان 
TFA آلمان 
گرینرآلمان 
آال فرانسه 

آرنو - آمارل آلمان 



پارسیان 
ه کیفیت 

پدید
آزمایشگاهى 

پل ایده آل پارس 
الب ترون 

وسایر برند هاى معتبر 

تجهیزات حجم بردارى ایمنى و  
سیفى باکس  

لوازم انتقال تجهیزات و نمونه بردارى 
لوازم عمومى تجهیزات آزمایشگاه 

تجهیزات آزمایش میکروبى 
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پزشکى 



پارسیان 
ه کیفیت 

پدید
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شیمیایى 
انواع مواد شیمایى تیترازول 
محیط کشت حالل هاى مصرفى 

معرف هاى شیمیایى 
محلول هاى استاندارد 

مرك آلمان  
سیگما آلدریچ آلمان 

هانیول آلمان 
شارلو اسپانیا 
بایوالیف ایتالیا 
اکروس آمریکا 



پارسیان 
ه کیفیت 

پدید
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فور (آون)| آون خال|انکوباتور 
انکوباتور CO2 |بن مارى| هیتر 
انواع شوف بالن ساده و مگنت|  
هات پلیت |میکسر| آسیاب 

انواع همزن مکانیکى و دیجیتال 

سایر دستگاه ها 

وتجهیزات آزمایشگاهى 

وبرندهاى معتبر داخلى  
از جمله :پارس آزما،بهسان  

وکاوش مگا 


