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 به نام خدا

 رزومه شرکت دِی تجهیز آزما

 ○بخش آزمایشگاه کالیبراسیون       ○بخش آزمایشگاه محیط زیست       ○ ISOبخش مشاوره       ●بخش بازرگانی و فروش 

 

 معرفی شرکت -الف 

 ی تجهیز آزمادِ نام شرکت

 یتادِ نام تجاری ) برند (

 مسئولیت محدود نوع شرکت

 427843 شماره ثبت
  

  

 10واحد  –بهروز ساختمان  –پائین تر از جمهوری  -خیابان ولیعصر –تهران  آدرس )دفتر مرکزی(

 خط7    66972811 – (021) تلفکس )دفتر مرکزی(

  Info@daytajhizazma.com    ,    info@dayta.ir مرکزی(پست الکترونیکی )دفتر 

 www. daytajhizazma.com    ,    www.dayta.ir وب سایت )دفتر مرکزی(
  

  

 62پالک  –روبروی شهرداری  –خیابان آیت اهلل سعیدی  –گرمسار  –سمنان  (شعبه سمنانآدرس )

 خط4    34240044 – (023) (شعبه سمنانتلفکس )

 lab@daytajhizazma.com    ,    lab@dayta.ir (شعبه سمنانپست الکترونیکی )

 www. daytajhizazma.com/lab    ,    www.dayta.ir/lab (شعبه سمنانوب سایت )
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 بازرگانی و فروشمعرفی بخش  -ب 

عمومی و تخصصی کشور و ارائه مشاوره های الزم در این راستا  روز رسانی انواع آزمایشگاه هایهدف از تاسیس شرکت دِی تجهیز آزما ، تجهیز و به 

 بوده است.

 و زمایشـگاهیآمواد شـیمیایی ) دستگاه های آزمایشگاهی ،انواع  تهیه و توزیع ،واردات  های زمینهعالوه بر ی تجهیز آزما بر همین اساس ، شرکت دِ

فعال می  ، در زمینه های نصب و راه اندازی و کالیبراسیون تجهیزات و ارائه مشاوره ها و آموزش های مرتبط نیز آزمایشگاهیشیشه آالت  و( صـنعتی

 باشد.

و همچنین  ونیازهای آن ها مشتریان قبالِتعهد و احساس مسئولیت در  ، برجستهفنی با کیفیت ، بکارگیری کارشناسان  محصوالت و خدماتارائه 

  .از مهمترین دالیل رشد مداوم شرکت بوده است ها آزمایشگاهانواع مدیران این مجموعه در تجهیز و بروز رسانی  سوابق روشن

دفتر و آزمایشگاه دِی تجهیز آزما ، وه بر دفتر مرکزی مستقر در تهران، عالهابا توجه به ظرفیت های صنعتی شرق کشور و همچنین کمبود توانمندی 

 سمنان( مل ترین مجموعه آزمایشگاهی استانکا) .هعنوان شعبه ی شرکت دِی تجهیز آزما تاسیس شد بهبا ظرفیت های باال در استان سمنان 

خدمت گستره ی کاری این شرکت به نقاط خاصی محدود نمی باشد و عالوه بر استان های تهران و سمنان سایر نقاط کشور را نیز در برداشته و 

 . در دستور کار این مجموعه می باشدبه اقصی نقاط کشور رسانی 
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 بازرگانی و فروش بخش زمینه های فعالیت –ج 

 فروش تجهیزات و دستگاه های آزمایشگاهی ، مواد شیمیایی )صنعتی و آزمایشگاهی( و شیشه آالت

 مشاوره های الزمهمچنین اطالعات و پیشنهادات فنی و مالی و  ارائهخدمات پیش از فروش شامل 

 خدمات حین فروش شامل نصب ، راه اندازی ، کالیبراسیون ، صدور گواهی ها و آموزش های الزم

 خدمات پس از فروش شامل فروش قطعات و موارد مصرفی ، به روز رسانی ، گارانتی ها و تعمیرات

 

 :            به قرار زیر است فروش در این بخش زمینه های اصلی فعالیت شرکت

  های آزمایشگاهی دستگاهانواع  و تهیه و توزیع واردات 

     های آسیایی و اروپایی را در ایران دارد.شرکت دِی تجهیز آزما نمایندگی بسیاری از کمپانی 

 

 

 

   محیط کشت ها ، محلول ها و بافرهای استانداردآزمایشگاهی و صنعتی ارائه مواد شیمیایی ، 

 

 

  

  ارائه تجهیزات و شیشه آالت آزمایشگاهی از از کمپانی های معتبر خارجی 
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 بازرگانی و فروش بخش در پروژه های موفق –د 

 : فروش تجهیزات آزمایشگاهیبخشی از کارهای انجام شده در زمینه ی تنها 

 شرح مختصر خدمات کارفرما
 فروش تجهیزات و مواد آزمایشگاهی شرکت بوتان

 فروش تجهیزات و مواد آزمایشگاهی شرکت صاایران

 فروش تجهیزات و مواد آزمایشگاهی پژوهشگاه نیرو و نفت

 فروش تجهیزات و مواد آزمایشگاهی علوم فنون هسته ای پژوهشگاه

 فروش تجهیزات و مواد آزمایشگاهی مرکز پژوهشی متالوژی رازی

 فروش تجهیزات و مواد آزمایشگاهی شرکت ملی صنایع مس ایران

 فروش تجهیزات و مواد آزمایشگاهی سازمان هوا و فضا

 آزمایشگاهیفروش تجهیزات و مواد  صنایع شهید ستاری

 فروش تجهیزات و مواد آزمایشگاهی دانشگاه شریف

 فروش تجهیزات و مواد آزمایشگاهی دانشگاه تهران

 فروش تجهیزات و مواد آزمایشگاهی دانشگاه علم وصنعت

 فروش تجهیزات و مواد آزمایشگاهی داروسازی جابربن حیان

 فروش تجهیزات و مواد آزمایشگاهی داروسازی عیبدی

 فروش تجهیزات و مواد آزمایشگاهی تهران دارو

 فروش تجهیزات و مواد آزمایشگاهی داروسازی فارابی

 فروش تجهیزات و مواد آزمایشگاهی داروسازی سبحان

 فروش تجهیزات و مواد آزمایشگاهی داروسازی سها هالل

 فروش تجهیزات و مواد آزمایشگاهی خزر شیر

 مواد آزمایشگاهیفروش تجهیزات و  زر ماکارون

 فروش تجهیزات و مواد آزمایشگاهی کشت و صنعت گالب نادر

 فروش تجهیزات و مواد آزمایشگاهی صنایع قند

 فروش تجهیزات و مواد آزمایشگاهی بهنوش ایران

 

 


