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 (PT)های آزمون مهارت برنامه
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پیشگامان کیفیت پاسارگاد در یک 

 نگاه

سال تجربه مديران و کارشناسان خود مجموعه کاملي از  15شرکت پيشگامان کيفيت پاسارگاد، با بيش از 

را ارائه  ISO/IEC 17025ها بر اساس استاندارد خدمات و محصوالت مورد نياز جهت اعتباردهي آزمايشگاه

تخاب، قابل اعتمادترين مرجع قصد دارد به نخستين ان المللي خود کند. اين شرکت با همکاری شرکای بينمي

 هايي نوآورانه به مشتريان خود تبديل شود.و پيشرو در ارائه راه حل

ها در آزمايشگاه  ISO/IEC 17025دمات شرکت پيشگامان کيفيت پاسارگاد در ارتباط با استقرار استانداردخ

 به شرح زير است:

 ISO/IEC 17025ارائه خدمات مشاوره استاندارد  -

 های آموزشي تخصصي رهبرگزاری دو -

  (PT)های مهارت برگزاری آزمون -

 (CRMs)تامين مواد مرجع گواهي شده  -

 جهت دريافت اطالعات بيشتر ، با اين شرکت تماس حاصل فرمائيد.

 :PQPهای ارتباطي با راه

 11واحد  -3طبقه  -74پالک  -خيابان شهرتاش -سهروردی شمالي -آدرس: تهران

 02188546426تلفن: 

 02186030627فاکس: 

Email: info@qualitypioneers.ir 

Website: www.qualitypioneers.ir 

Telegram: telegram.me/PQPLTD 
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در ايران بر اساس  (PT)های مهارت اولين مرجع برگزاری آزمون (PQP)شرکت پيشگامان کيفيت پاسارگاد 

موفق به دريافت گواهينامه اعتباردهي از مرجع  1392باشد. اين شرکت در سال مي ISO/IEC 17043استاندارد 

 گرديد. (NACI)از مرکز ملي تائيد صالحيت ايران  1395ترکيه و در سال  TURKAKاعتباردهي 

باشد و يک ارزيابي کامالً محرمانه و يک ابزار مستقل برای ارزيابي عملکرد آزمايشگاه مي (PT)آزمون مهارت 

دهنده توانايي فني نمايد. آزمون مهارت عالوه بر اينکه نشانمستقل در خصوص توانمندی آزمايشگاه ارائه مي

نيز به آزمايشگاه کمک  ISO/IEC 17025باشد، در اخذ و نگهداری گواهينامه ها و کارکنان آزمايشگاه ميسيستم

 کند.مي

 

 پیشگامان کیفیت پاسارگاد در یک نگاه

تاييد صالحيت بر اساس استاندارد 

ISO/IEC 17043 
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 حجم نمونه نوع نمونه پارامترها و محدوده مورد انتظار نام برنامه

 هاکاتيون -1نمونه 

 mg/L 150-30کلسيم:  -

 mg/L 50-10منيزيم:  -

 mg/L 250-10سديم:  -

 mg/L 40-5پتاسيم:  -

 mg/L 700-250سختي کل:  -

 ميلي ليتر 500 نمونه سنتزی

 ليترميلي 100 نمونه سنتزی pH - pH :5-10 units -2نمونه 

 EC, TDS -3نمونه 
 µs/cm 1500 -600هدايت الکتريکي:  -

 mg/L 1500-400  مجموع جامدات کل: -

آب زيرزميني 

 طبيعي
 ميلي ليتر 500

 هاآنيون -4نمونه 

 mg/L 200-15کلرايد:  -

 mg/L 2-0.5فلورايد:  -

 mg/L 450-20سولفات:  -

 mg/L 300-10قليائيت:  -

 ميلي ليتر 500 نمونه سنتزی

 مواد معدني -5نمونه 

 mg/L 20-1.5فسفات:  -

 mg/L 100-20نيترات:  -

 mg/L 19-0.65آمونيوم:  -

 ميلي ليتر 500 نمونه سنتزی

 پارامترهای فيزيکو شيميايي در آب زيرزميني

WAT-CH 

 1397 بهمنارسال: نيمه دوم  1397ارسال: نيمه دوم تير 
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 حجم نمونه نوع نمونه پارامترها و محدوده مورد انتظار نام برنامه

 هاکلي فرم -1نمونه 

های فرمها، کليفرممجموع کلي -

 مدفوعي و اشرشيا کلي:

20-200 CFU/100mL or 
MPN/100mL 

مرجع گواهيماده 

 شده
 ليوفيليزهويال  1 

 500-5های هتروتروف: باکتری - های هتروتروفباکتری -2نمونه 

CFU/mL 

ماده مرجع گواهي

 شده
 ليوفيليزهويال  1 

 پارامترهای ميکروبيولوژی در آب

WAT-MC 

 1397 بهمنارسال: نيمه دوم  1397ارسال: نيمه دوم تير 
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 حجم نمونه نوع نمونه پارامترها و محدوده مورد انتظار نام برنامه

 شدهماده مرجع گواهي µg/L 30-3جيوه:  - جيوه -1نمونه 
قابل رقيق ليترميلي 15

 ليتر 1سازی تا 

مخلوط فلزات  -2نمونه 

 سنگين

 µg/L 500-25آلومينيوم:  -

 µg/L 20-1آنتيموان:   -

 µg/L 25-1آرسنيک:  -

 µg/L 2000-100باريم:  -

 µg/L 20-1کادميوم:   -

 µg/L 100-5کروم:   -

 µg/L 50-2کبالت:   -

 µg/L 5000-200مس:   -

 (µg/L 500-25آهن:   -

 µg/L 25-1سرب:   -

 µg/L 100-5منگنز:   -

 µg/L 25-1نيکل:   -

 µg/L 100-5موليبدن:   -

 µg/L 12-1سلنيوم:   -

 µg/L 200-10نقره:   -

 µg/L 50-2واناديوم:  -

 µg/L 2000-100روی:   -

 شدهماده مرجع گواهي
قابل   ليترميلي 15

 ليتر 2سازی تا رقيق

 فلزات سنگين در آب

WAT-MT 

 1397ارسال: نيمه دوم تير 
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 حجم نمونه نوع نمونه پارامترها و محدوده مورد انتظار نام برنامه

 هاکاتيون -1نمونه 

 mg/L 70-30کلسيم:  -

 mg/L 30-0منيزيم:  -

 mg/L 50-10سديم:  -

 mg/L 5-0پتاسيم:  -

 mg/L 300-100سختي کل:  -

 ميلي ليتر 500 نمونه سنتزی

 ليترميلي 100 نمونه سنتزی pH - pH :5-10 units -2نمونه 

 EC, TDS -3نمونه 
 µs/cm 700-300هدايت الکتريکي:  -

 mg/L 200-500 مجموع جامدات کل: -

 سطحيآب 

 طبيعي
 ميلي ليتر 500

 هاآنيون -4نمونه 

 to 120 mg/L 15کلرايد:  -

 to 0.5 mg/L 0فلورايد:  -

 to 200 mg/L 20سولفات:  -

 mg/L 150-10قليائيت:  -

 ميلي ليتر 500 نمونه سنتزی

 مواد معدني -5نمونه 

 mg/L 500-0.4فسفات:  -

 mg/L 20-0نيترات:  -

 mg/L 19-0.65آمونيوم:  -

 ميلي ليتر 500 نمونه سنتزی

 پارامترهای فيزيکوشيميايي در آب سطحي

WAT-CH 

 1397 آبانارسال: نيمه دوم 
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 حجم نمونه نوع نمونه پارامترها و محدوده مورد انتظار نام برنامه

 ميلي ليتر 1000 نمونه سنتزی BOD - BOD :50-300 mg/L -1نمونه 

 ميلي ليتر 500 نمونه سنتزی COD - COD :200-700 mg/L -2نمونه 

 TOC - TOC :1-20 mg/L -3نمونه 
ماده مرجع 

 شدهگواهي

 قابل ميلي ليتر 20

 ليتر 1سازی تا رقيق

 پارامترهای فاضالب

WAT-WP 

 1397 آبانارسال: نيمه دوم 
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 حجم نمونه نوع نمونه پارامترها و محدوده مورد انتظار نام برنامه

 mg/L 20-1  سيليس: - : سيليس1نمونه 
آب زيرزميني 

 طبيعي
 ميلي ليتر 250

 NTU 8-0.5کدورت:  - : کدورت2نمونه 
مرجع ماده 

 شدهگواهي

قابل رقيق ميلي ليتر 15

 ليتر 1سازی تا 

 سيليس و کدورت در آب

WAT-ST 

 1397 آبانارسال: نيمه دوم 
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 حجم نمونه نوع نمونه پارامترها و محدوده مورد انتظار نام برنامه

 هاهالومتانتری

 μg/L 50-5برومو دی کلرومتان:  -

 μg/L 50-5بروموفرم:  -

 μg/L 50-5کلرودی برومومتان:  -

 μg/L 50-5کلروفرم:  -

ماده مرجع 

 شدهگواهي

قابل رقيق ميلي ليتر 2

 ليتريميل 200سازی تا 

 تری هالومتان ها در آب

WAT-TM 

 1397 آبانارسال: نيمه دوم 
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 حجم نمونه نوع نمونه پارامترها و محدوده مورد انتظار نام برنامه

 و برومايد برومات -1نمونه 
 µg/L 50-7: برومات -

 µg/L 300-50برومايد:  -

ماده مرجع 

 شدهگواهي

قابل رقيق ميلي ليتر 2

 ليتر 1سازی تا 

 و کلريت کلرات -2نمونه 
 µg/L 180-60: کلرات -

 µg/L 1000-100کلريت:  -

ماده مرجع 

 شدهگواهي

قابل رقيق ميلي ليتر 2

 ليتر 1سازی تا 

 در آب اکسوهاليدها

WAT-OH 
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 حجم نمونه نوع نمونه پارامترها و محدوده مورد انتظار نام برنامه

 مواد مغذی

 mg/L 500-0.4کلرايد:  -

 mg N/L 500-0.4نيترات:   -

 mg/L 500-0.4فلورايد:  -

 mg P/L 500-0.4ارتوفسفات:  -

 mg N/L 500-0.4نيتريت:  -

 mg N/L 500-0.4سولفات:  -

ماده مرجع 

 شدهگواهي

قابل رقيق ميلي ليتر 20

 ليترميلي 500سازی تا 

 مواد مغذی در آب

WAT-NT 

 1397 بهمنارسال: نيمه دوم 
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 حجم نمونه نوع نمونه پارامترها و محدوده مورد انتظار نام برنامه

 mg/L 3-0.5کلر باقيمانده:  - کلر باقيمانده
مرجع ماده 

 شدهگواهي

قابل  ميلي ليتر 2

 ليتر 1سازی تا رقيق

 کلر باقيمانده در آب

WAT-CL 

 1397 بهمنارسال: نيمه دوم 
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کوچه  ،يشمال یسهرورد ابانيخ ،يبهشت ديشه ابانيتهران، خ

  11، طبقه سوم، واحد 74شهرتاش، پالک 

  02188546426تلفن :  

 02186030627: فکس 

www.pqp-pt.com   info@pqp-pt.com 


