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 (PT)   مهارت آزمون برنامه ام در نفرم ثبت
 دارم:ياعلام 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 عملکردها، دستورالعمل، ارسال نمونهتماسمشخصات آزمايشگاه جهت 

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

موجود  www.pqp-pt.comآدرس  دررا که  (PQP) شرکت پيشگامان کيفيت پاسارگاد PTهاي اين آزمايشگاه، شرايط و مقررات عمومي مشارکت در برنامه
 پذيرد.باشد، مطالعه نموده و کليه شرايط را ميمي

 تاريخ:          مهر و امضاء:
 
 اغذي . در صورت تمايل به دريافت گزارش به صورت کباشدسايت پيشگامان کيفيت پاسارگاد قابل دانلود ميدر وبگزارش عملکرد آزمايشگاه به صورت الکترونيکي

 مشارکت يا سرآمدي، خواهشمند است موارد درخواستي را در جدول فوق مشخص فرماييد. يهايا دريافت گواهينامه
 نمائيدارسال  360-70303068و تصوير فيش پرداختي از طريق نمابر به شماره نموده واريز  هاي زيرحسابيکي از به  را هزينه موارد درخواستيخواهشمند است. 

  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

 ثبت نام )لطفاً علامت بزنيد( 

شامل کاغذي و گواهينامه  گزارش با

 ماليات بر ارزش افزوده

 ثبت نام )لطفاً علامت بزنيد( 

 کاغذي و گواهينامه گزارشبدون 

 شامل ماليات بر ارزش افزوده

WAT-CH-0024 
(Sample 1) 

 62نوبت  -يرزمينيدر آب ز يزيکوشيمياييف يپارامترها

 هايون: کات0نمونه 
 ☐ ريال 786728333 ☐ ريال 9،082،333

WAT-CH-0024 
(Sample 2) 

 62نوبت  -يرزمينيدر آب ز يزيکوشيمياييف يپارامترها

 pH: 6نمونه 
 ☐ ريال 082778333 ☐ ريال 2،887،333

WAT-CH-0024 
(Sample 3) 

 62نوبت  -يرزمينيدر آب ز يزيکوشيمياييف يپارامترها

 EC-TDS: 0نمونه 
 ☐ ريال 080008333 ☐ ريال 2،680،333

WAT-CH-0024 
(Sample 4) 

 62نوبت  -يرزمينيدر آب ز يزيکوشيمياييف يپارامترها

 هايون: آن2نمونه 
 ☐ ريال 780888333 ☐ ريال 9،608،333

WAT-NT-0008 ريال 03،200،333 ☐ ريال 06،890،333 7نوبت  -در آب يمواد مغذ ☐ 

WAT-CL-0008 ريال 67،066،333 ☐ ريال 03،036،333 7نوبت  -در آب يماندهکلر باق ☐ 

WAT-MC-0014 
(Sample 1) 

 02 نوبت -آب در ميکروبيولوژي پارامترهاي

 هافرم کلي: 0 نمونه
 ☐ ريال 00،006،333 ☐ ريال 07،006،333

WAT-MC-0014 
(Sample 2) 

 02 نوبت -آب در ميکروبيولوژي پارامترهاي

 هتروتروف هايباکتري: 6 نمونه
 ☐ ريال 00،006،333 ☐ ريال 07،006،333

WAT-WM-0002 ريال 22،093،333 ☐ ريال 20،783،333 6 نوبت -فاضلاب در ميکروبيولوژي پارامترهاي ☐ 

WAT-PES-0002 
(Sample 1) 

 6 نوبت -فاضلاب/ آب در هاکش آفت/ سموم

 نيتروژن ارگانو هايکش آفت: 0 نمونه
 ☐ ريال 28،022،333 ☐ ريال 28،862،333

WAT-PES-0002 
(Sample 2) 

 6 نوبت -فاضلاب/ آب در هاکش آفت/ سموم

 کلره ارگانو هايکش آفت: سموم/ 6 نمونه
 ☐ ريال 27،706،333 ☐ ريال 80،306،333

 نام آزمايشگاه:

 نام و سمت فرد رابط:

 آدرس:

 فاکس:        تلفن:

 تلفن همراه:

Email: 


