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 (PT)   مهارت آزمون برنامه ام در ن فرم ثبت

 دارم: ياعالم مبه شرح زير شود  يت پاسارگاد برگزار ميفيشگامان کيکه توسط شرکت پ PTدرخواست خود را جهت مشارکت در برنامه 

 باشد: به شرح زير مي هاي مورد نياز و گزارش عملکرد ها، دستورالعمل ، ارسال نمونه تماسمشخصات آزمايشگاه جهت 

 باشد. ضروري مي کليه اطالعات درخواستي در جدول فوقنام، تکميل  به منظور قطعيت ثبت

-www.pqpسايت اين شرکت به آدرس  شرکت پيشگامان کيفيت پاسارگاد را که در وب PTهاي  اين آزمايشگاه، شرايط و مقررات عمومي مشارکت در برنامه

pt.com پذيرد. باشد، را مطالعه نموده و کليه شرايط را مي موجود مي 

 تاريخ:          مهر و امضاء:

 

 در صورت تمايل به دريافت گزارش به باشد قابل دانلود ميسايت پيشگامان کيفيت پاسارگاد  در وببه صورت الکترونيکي  ينامهگواه وگزارش عملکرد آزمايشگاه .

 مشارکت يا سرآمدي، خواهشمند است موارد درخواستي را در جدول فوق مشخص فرماييد. يها  صورت کاغذي يا دريافت گواهينامه

 ارسال  360-70303068ي از طريق نمابر به شماره و تصوير فيش پرداختنموده واريز  هاي زير حسابيکي از به  را هزينه موارد درخواستيخواهشمند است

 .نمائيد

  شرکت پيشگامان کيفيت پاسارگادبه نام  شعبه کامرانيه شمالي -بانک تجارت 709450143 جاري شمارهحساب  

 پيشگامان کيفيت پاسارگاد به نام شرکتبانک پاسارگاد  7.72094429909933329 شماره حساب  

 نام برنامه کد برنامه
 هزينه 

 ماليات بر ارزش افزوده()با 

 نام ثبت

 )لطفاً عالمت بزنيد(

MET-CH-0002 
(Sample 1) 

 يبينوبت دوم )سطح انرژي تقر -Charpyضربه  آزمون

50 J) 
  ريال 7.090.333

MET-CH-0002 
(Sample 2) 

 يبينوبت دوم )سطح انرژي تقر -Charpyضربه  آزمون

150 J) 
  ريال 8.030.333

MET-ES-0001 ريال 5.060.333 اولنوبت  -متريوکوانت آزمون  

MET-TS-0001 ريال 03.008.333 اولنوبت  -کشش  آزمون  

MET-HR-0002 راکول  يسخت آزمونC- ريال 4.300.333 دوم نوبت  

MET-HB-0001 ريال 4.300.333 اولنوبت  -ينلبر يسخت آزمون  

MET-HV-0001 ريال 4.300.333 اول نوبت -ويکرز سختي آزمون  

  ريال 054.333 هر برنامه( ي)برا کاغذي صورت به گزارش -

  ريال 686.533 هر برنامه( ي)برا برنامه در مشارکت يا سرآمدي گواهينامه -

 آزمايشگاه:نام 

 نام و سمت فرد رابط:

 آدرس:

 فاکس:        تلفن:

 تلفن همراه:

Email: 


