PT Registration form
)Pasargad Quality Pioneers (PQP
فرم ثبتنام در برنامه آزمون مهارت )(PT
درخواست خود را جهت مشارکت در برنامه  PTکه توسط شرکت پيشگامان کيفيت پاسارگاد برگزار ميشود به شرح زير اعالم ميدارم:
هزينه

ثبتنام

(با ماليات بر ارزش افزوده)

(لطفاً عالمت بزنيد)


کد برنامه

نام برنامه

MET-CH-0002
)(Sample 1

آزمون ضربه  -Charpyنوبت دوم (سطح انرژي تقريبي
)50 J

 7.090.333ريال

MET-CH-0002
)(Sample 2

آزمون ضربه  -Charpyنوبت دوم (سطح انرژي تقريبي
)150 J

 8.030.333ريال



MET-ES-0001

آزمون کوانتومتري -نوبت اول

 5.060.333ريال



MET-TS-0001

آزمون کشش  -نوبت اول

 03.008.333ريال



MET-HR-0002

آزمون سختي راکول  -Cنوبت دوم

 4.300.333ريال



MET-HB-0001

آزمون سختي برينل -نوبت اول

 4.300.333ريال



MET-HV-0001

آزمون سختي ويکرز -نوبت اول

 4.300.333ريال



-

گزارش به صورت کاغذي (براي هر برنامه)

 054.333ريال



-

گواهينامه سرآمدي يا مشارکت در برنامه (براي هر برنامه)

 686.533ريال



مشخصات آزمايشگاه جهت تماس ،ارسال نمونهها ،دستورالعملهاي مورد نياز و گزارش عملکرد به شرح زير ميباشد:
نام آزمايشگاه:
نام و سمت فرد رابط:
آدرس:
فاکس:

تلفن:
تلفن همراه:

Email:
به منظور قطعيت ثبتنام ،تکميل کليه اطالعات درخواستي در جدول فوق ضروري ميباشد.
اين آزمايشگاه ،شرايط و مقررات عمومي مشارکت در برنامههاي  PTشرکت پيشگامان کيفيت پاسارگاد را که در وبسايت اين شرکت به آدرس www.pqp-
 pt.comموجود ميباشد ،را مطالعه نموده و کليه شرايط را ميپذيرد.
تاريخ:
مهر و امضاء:
گزارش عملکرد آزمايشگاه و گواهينامه به صورت الکترونيکي در وبسايت پيشگامان کيفيت پاسارگاد قابل دانلود ميباشد .در صورت تمايل به دريافت گزارش به
صورت کاغذي يا دريافت گواهينامههاي مشارکت يا سرآمدي ،خواهشمند است موارد درخواستي را در جدول فوق مشخص فرماييد.
خواهشمند است هزينه موارد درخواستي را به يکي از حسابهاي زير واريز نموده و تصوير فيش پرداختي از طريق نمابر به شماره  360-70303068ارسال
نمائيد.


حساب جاري شماره  709450143بانک تجارت -شعبه کامرانيه شمالي به نام شرکت پيشگامان کيفيت پاسارگاد



حساب شماره  7.72094429909933329بانک پاسارگاد به نام شرکت پيشگامان کيفيت پاسارگاد
Rev: 03

Document Code: FR-28

Page 1 of 1
WHEN PRINTED, THIS DOCUMENT IS CONSIDERED TO BE AN UNCONTROLLED DOCUMENT.
CHECK THE MASTER LIST at \\server\DOCS\Share\Share Folder\PQP\\QMS\Master list TO VERIFY THAT IS CORRECT VERSION BEFORE USE.

