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با ما همراه شوید ...

 myChem

با myChem حرفه ای دیده شوید ...

نگاهی نو به صنایع شیمیایی

نسخه انگلیسی

دانش و فناوری

بانک اطالعات مواد شیمیایی

myChem ، راهی که می توانید مواد شمیایی 

مورد نظر خود را به سادگی بیابید!

صنایع رنگ و رزین

افزودنی ها،  رزین،  شامل  پوشش ها  اولیه  مواد 
انواع  برای   ... و  کننده  پخش  دیفومر،  پیگمنت، 
مختلف پوشش های ساختمانی، خودرویی، دریایی، 

صنعتی و ...

صنایع پلیمر و مستربچ

کامپوزیت ها، مستربچ،  پلیمرها، الستیک ها،  انواع 
کامپاند و افزودنی های مربوطه مانند آنتی استاتیک، 

آنتی یو وی، تقویت کننده، روان ساز و ...

صنایع چسب

مواد اولیه چسب ها شامل رزین و افزودنی ها برای 
انواع مختلف چسب های پایه آبی و حاللی، فشاری، 

حرارتی و ...

صنایع آرایشی و بهداشتی

شامل  بهداشتی  آرایشی  محصوالت  اولیه  مواد 
رزین، افزودنی ها، پیگمنت و ... برای انواع مختلف 

محصوالت مربوطه

شرکت ها فیلتر هوشمند مواد

اخبار و رویدادها

جامعه متخصصینآمار بورس

 myChem



همه چیز در مورد یک ماده!

در صفحه مربوط به هر ماده، تمامی اطالعات الزم از قبیل دسته بندی موادی، 
دسته بندی کاربردی، تولید کننده، فرایند های مربوط به ماده، مزایا، کاربردها، 
شرایط نگه داری و لیست کاملی از داده های فنی آن قابل مشاهده می باشد. به 
عالوه فایل pdf دیتاشیت و لینک محصول در وب سایت شرکت تامین کننده 

نیز در صورت وجود بارگذاری گردیده است.

کنار صفحه  در  تامین کننده محصول  تماس شرکت های  اطالعات  نهایت  در 
قابل مشاهده است تا کاربر در صورت نیاز به راحتی بتواند با شرکت ارتباط 

برقرار نماید. 

داده های فنی مواد

داده های فنی موجود در دیتاشیت هر ماده به طور کامل در بانک اطالعات 
ذخیره می گردد. در حال حاضر بیش از 300 کمیت در 7 دسته خواص ظاهری، 
فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی، حرارتی، نوری و الکتریکی ثبت گردیده و تعداد 

داده های فنی ثبت شده برای کل مواد در حدود 75,000 مورد می باشد. 

مقدار هر داده فنی در هنگام ثبت در بانک اطالعات به واحدهای استاندارد 
تبدیل واحد می گردد تا مقادیر ثبت شده در مواد مختلف قابل مقایسه با 
یکدیگر باشد. تمامی این داده ها از طریق صفحه جستجوی پیشرفته قابل 

فیلتر شدن است.

 myChem ویژگی های بارز بانک اطالعاتی 

         دسته بندی های مختلف به صورت میکرو طبقه بندی، اعم از دسته بندی های   

           کاربردی، ماهیت شیمیایی و عملکردی ماده 
         پشتیبانی از زبان انگلیسی عالوه بر نسخه فارسی

          امکان جستجوی مواد مورد نظر بر مبنای داده های فنی آنها از میان صدها دیتاشیت

          امکان دانلود فایل دیتاشیت )در صورتیکه توسط تامین کننده ماده ارائه شده باشد(

         دسته بندی شرکت های تامین کننده بر مبنای شرکت های تولیدی و بازرگانی و   

         امکان مشاهده اطالعات تماس آن ها

با myChem جهانی شوید!بانک اطالعات مواد شیمیایی
جذب  با  می تواند  سایت  انگلیسی  نسخه 

مخاطب بین المللی افق های تازه ای در مسیر 

شرکت های  و  تولید کنندگان  جهانی  ارتباط 

داخلی ایجاد نماید.



شرکت تولیدی یا بازرگانی

ام��کان فیلتر م��واد بر مبن��ای برندهای 

معتبر بین الملل��ی و داخلی و همچنین 

شرکت های تامین کننده مرتبط از میان 

بیش از 150 ش��رکت تولی��دی و بازرگانی 

فع��ال در حوزه صنایع ش��یمیایی داخل 

کشور.

داده های فنی

امکان جستجوی همزمان چندین کمیت 

در داده های فنی با امکان تعیین مقادیر 

حداق��ل و حداکث��ر در 7 دس��ته خواص 

ظاهری، فیزیکی، ش��یمیایی، مکانیکی، 

حرارت��ی، ن��وری و الکتریک��ی  و از میان 

بیش از 300 کمیت.

مناسب برای و تقویت شده با ...

ب��ا بهره گی��ری از ای��ن فیلتر ب��ه راحتی 

می توان افزودنی های مناسب برای یک 

ن��وع رزین ی��ا پلیمر خ��اص را یافت. از 

طرفی چنانچه در جس��تجوی کامپاند یا 

مستربچ هس��تید که با یک ماده خاص 

تقویت ش��ده است، این ابزار به انتخاب 

شما کمک خواهد کرد.

نوع ماده و حوزه کاربرد آن

یافتن م��واد موردنظر از می��ان بیش از 

300 نوع دسته بندی موادی شامل انواع 

رزی��ن، پلیمر، مونومر، پیگمنت، افزودنی 

و حالل ه��ا به همراه حوزه های کاربردی 

و فرایندی از قبیل صنایع رنگ و پوشش، 

صنای��ع پلیم��ر، صنایع چس��ب، صنایع 

آرایشی بهداشتی و ... 



 جامع ترین بانک اطالعات مواد اولیه صنایع شیمیایی کشور با اهداف 

  سهولت در انتخاب مواد در کوتاه ترین زمان ممکن    

  معرفی و ارائه اطالعات فنی دقیق مواد    

 معرفی شرکت های تامین کننده معتبر در داخل کشور    

در زمستان 94 و در سایت myChem راه اندازی گردید و هم اکنون بیش از 5,000 ماده در آن ثبت گردیده است.

مواد شیمیایی فقط یک کلیک با شما فاصله دارند!

اخبار و رویدادها
مرتبط  صنعتی  و  علمی  اخبار  جدید ترین 

رسانی  اطالع  همراه  به  شیمیایی  صنایع  با 

دوره های  نمایشگاه ها،  قبیل  از  رویدادها 

ارائه  بخش  این  در  همایش ها  و  آموزشی 

می شود.

اطالعات تماس
امکان ثبت چندی��ن اطالعات 

مرکزی،  دفت��ر  مانن��د  تم��اس 

کارخانه، دفتر فروش و ...

دفتر کار مجازی شرکت ها

معرفی  برای  را  بی نظیر  بستری  مواد  اطالعات  بانک  کنار  در  شرکت ها  مجازی  دفتر کار 
حرفه ای محصوالت شرکت های تامین کننده مواد شیمیایی داخل کشور ایجاد کرده است. با 
بهره گیری از طراحی مدرن این دفتر کار، از یک طرف شرکت ها به راحتی می توانند اطالعات 
محصوالت و مواد، افتخارت، جوایز، اخبار و اطالعات تماس خود را به مخاطبین ارائه کنند 
و از طرف دیگر با استفاده از ابزارهایی مانند آمارهای تحلیلی و CRM، بازار محصوالت خود 

را توسعه دهند.

ویژگی های دفتر کار مجازی 

موقعیت جغرافیایی
نمایش موقعیت جغرافیایی دفاتر 

شرکت روی نقشه

مقاالت
ارائه مقاالت و دانش��نامه های 

تخصصی

آمار
آمارهای تحلیل��ی از قبیل میزان 

بازدی��د مواد به تفکی��ک ماده و 

دسته بندی آن

دستاوردها
گواهی  و  اختراعات  افتخارات، 

نامه های اخذ شده

اخبار
اط��الع رس��انی در م��ورد ارائ��ه 

حض��ور  جدی��د،  محص��ول 

.... و  ه��ا  نمایش��گاه  در 

معرفی
ش��رح مختص��ری از مجموعه 

فعالیت های شرکت

محصوالت
محصوالت  و  مواد  درخت واره 

ماهیت  تفکیک  به  شرکت 

شیمیایی و کاربردی











   ابزاری نوین برای معرفی حرفه ای شرکت شما   راهکاری نوین برای انتخاب مواد اولیه شیمیایی   ارائه اطالعات کامل و تخصصی از مواد شیمیایی

یک جستجوی کامال پیشرفته!

)CRM( ارتباط با مشتری
ب��ا  ارتب��اط مس��تقیم  ایج��اد 

مخاطبین سایت و تبدیل آنها 

به مشتریان شرکت


مدیریت آسان
بهره گیری از ابزارهای مدرن جهت 

تسهیل مدیریت پروفایل ها 

mychem.ir/en

mychem.ir/supplier

mychem.ir/material-selector

mychem.ir/material



دانش و فناوری
این بخش از قسمت های دانشنامه، آموزش، 

شامل  و  است  شده  تشکیل   ... و  واژه نامه 

متون علمی دقیق و با اطالعات کاملی هستند 

صنایع  مختلف  زمینه های  در  می توانند  که 

شیمیایی تهیه و ارائه گردند.



آمار بورس
با استفاده از آمار بورس اطالع از روند قیمتی و 

حجم معامالت انجام شده مواد اولیه شیمیایی 

و پلیمری به راحتی میسر خواهد شد. 

جامعه متخصصین
در کنار بانک اطالعات مواد سعی شده تا یک 

بانک اطالعاتی از متخصصین مواد با محوریت 

تحصیالت، تجربیات شغلی، پروژه های انجام 

تا  گردد  ایجاد  انتشارات  و  مهارت ها  شده، 

ارائه تخصص افراد به صاحبان صنایع جهت 

همکاری تسهیل شود.



گفتمان تخصصی
برای  محلی  تخصصی  گفتمان های  بخش 

صنایع  حوزه  در  آزاد  گفتمان  و  هم اندیشی 

شیمیایی می باشد. در این بخش سعی شده 

انتشار دانش و تجربیات صنعتی و همچنین 

بین  همکاری  برای  هموار  مسیری  ایجاد 

صنعتگران و متخصصین سرلوحه کار قرار گیرد.





شرکت تولیدی یا بازرگانی

ــای برندهای  ــواد بر مبن ــکان فیلتر م ام
ــی و داخلی و همچنین  معتبر بین الملل
شرکت های تامین کننده مرتبط از میان 
ــدی و بازرگانی  ــرکت تولی بیش از ۱۵۰ ش
ــیمیایی داخل  ــال در حوزه صنایع ش فع

کشور.

داده های فنی

امکان جستجوی همزمان چندین کمیت 
در داده های فنی با امکان تعیین مقادیر 
ــته خواص  ــر در ۷ دس ــل و حداکث حداق
ــیمیایی، مکانیکی،  ظاهری، فیزیکی، ش
ــی  و از میان  ــوری و الکتریک ــی، ن حرارت

بیش از ۳۰۰ کمیت.

مناسب برای و تقویت شده با ...

ــه راحتی  ــن فیلتر ب ــری از ای ــا بهره گی ب
می توان افزودنی های مناسب برای یک 
ــا پلیمر خــاص را یافت. از  ــوع رزین ی ن
طرفی چنانچه در جســتجوی کامپاند یا 
ــتید که با یک ماده خاص  مستربچ هس
ــده است، این ابزار به انتخاب  تقویت ش

شما کمک خواهد کرد.

�� �
نوع ماده و حوزه کاربرد آن

ــان بیش از  ــواد موردنظر از می یافتن م
۳۰۰ نوع دسته بندی موادی شامل انواع 
ــن، پلیمر، مونومر، پیگمنت، افزودنی  رزی
ــا به همراه حوزه های کاربردی  و حالل ه
و فرایندی از قبیل صنایع رنگ و پوشش، 
ــر، صنایع چســب، صنایع  ــع پلیم صنای

آرایشی بهداشتی و ... 


�

�

�

   راهکاری نوین برای انتخاب مواد اولیه شیمیایی

mychem.ir/material-selectorیک جستجوی کامال پیشرفته!





با myChem جهانی شوید!
جذب  با  می تواند  سایت  انگلیسی  نسخه 
مخاطب بین المللی افق های تازه ای در مسیر 
شرکت های  و  تولید کنندگان  جهانی  ارتباط 

داخلی ایجاد نماید.



�� �

اخبار و رویدادها
مرتبط  صنعتی  و  علمی  اخبار  جدید ترین 
رسانی  اطالع  همراه  به  شیمیایی  صنایع  با 
دوره های  نمایشگاه ها،  قبیل  از  رویدادها 
ارائه  بخش  این  در  همایش ها  و  آموزشی 

می شود.

اطالعات تماس
اطالعات  ــن  چندی ثبت  امکان 
مرکزی،  ــر  دفت ــد  مانن ــاس  تم

کارخانه، دفتر فروش و ...

�

دفتر کار مجازی شرکت ها
معرفی  برای  را  بی نظیر  بستری  مواد  اطالعات  بانک  کنار  در  شرکت ها  مجازی  دفتر کار 
حرفه ای محصوالت شرکت های تامین کننده مواد شیمیایی داخل کشور ایجاد کرده است. با 
بهره گیری از طراحی مدرن این دفتر کار، از یک طرف شرکت ها به راحتی می توانند اطالعات 
محصوالت و مواد، افتخارت، جوایز، اخبار و اطالعات تماس خود را به مخاطبین ارائه کنند 
و از طرف دیگر با استفاده از ابزارهایی مانند آمارهای تحلیلی و CRM، بازار محصوالت خود 

را توسعه دهند.

ویژگی های دفتر کار مجازی 

موقعیت جغرافیایی
نمایش موقعیت جغرافیایی دفاتر 

شرکت روی نقشه

مقاالت
ــنامه های  ارائه مقاالت و دانش

تخصصی

آمار
ــی از قبیل میزان  آمارهای تحلیل
ــک ماده و  ــد مواد به تفکی بازدی

دسته بندی آن

دستاوردها
گواهی  و  اختراعات  افتخارات، 

نامه های اخذ شده

اخبار
ــه  ــورد ارائ ــانی در م ــالع رس اط
ــور  حض ــد،  جدی محصــول 
.... و  ــا  ه ــگاه  نمایش در 

معرفی
ــرح مختصــری از مجموعه  ش

فعالیت های شرکت

محصوالت
محصوالت  و  مواد  درخت واره 
ماهیت  تفکیک  به  شرکت 

شیمیایی و کاربردی

�





�







   ابزاری نوین برای معرفی حرفه ای شرکت شما

(CRM) ارتباط با مشتری
ــا  ب ــتقیم  مس ــاط  ارتب ــاد  ایج
مخاطبین سایت و تبدیل آنها 

به مشتریان شرکت


مدیریت آسان
بهره گیری از ابزارهای مدرن جهت 

تسهیل مدیریت پروفایل ها 

mychem.ir/en

mychem.ir/supplier

�

دانش و فناوری
این بخش از قسمت های دانشنامه، آموزش، 
شامل  و  است  شده  تشکیل   ... و  واژه نامه 
متون علمی دقیق و با اطالعات کاملی هستند 
صنایع  مختلف  زمینه های  در  می توانند  که 

شیمیایی تهیه و ارائه گردند.

�

آمار بورس
با استفاده از آمار بورس اطالع از روند قیمتی و 
حجم معامالت انجام شده مواد اولیه شیمیایی 

و پلیمری به راحتی میسر خواهد شد. 



جامعه متخصصین
در کنار بانک اطالعات مواد سعی شده تا یک 
بانک اطالعاتی از متخصصین مواد با محوریت 
تحصیالت، تجربیات شغلی، پروژه های انجام 
تا  گردد  ایجاد  انتشارات  و  مهارت ها  شده، 
ارائه تخصص افراد به صاحبان صنایع جهت 

همکاری تسهیل شود.

	

گفتمان تخصصی
برای  محلی  تخصصی  گفتمان های  بخش 
صنایع  حوزه  در  آزاد  گفتمان  و  هم اندیشی 
شیمیایی می باشد. در این بخش سعی شده 
انتشار دانش و تجربیات صنعتی و همچنین 
بین  همکاری  برای  هموار  مسیری  ایجاد 
صنعتگران و متخصصین سرلوحه کار قرار گیرد.
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