
 

                       

 

 

 (PT) مهارت آزمون های برنامه
 1399 سال



  

 

 

  و  مدیران تجربه سال 15 از بیش با پاسارگاد، کیفیت پیشگامان شرکت

  جهت  نیاز مورد محصوالت و خدمات از کاملی  مجموعه خود کارشناسان

.  کندمی   ارائه  را  ISO/IEC 17025  استاندارد  اساس   بر  هاآزمایشگاه   اعتباردهی

  انتخاب،   نخستین  به  دارد  قصد   خود  المللیبین  شرکای  همکاری  با  شرکت  این

  مشتریان  به  نوآورانه هاییحل راه ارائه در پیشرو  و مرجع اعتمادترین قابل

 .شود  تبدیل  خود
 

  استقرار  با ارتباط در پاسارگاد کیفیت پیشگامان شرکت خدمات

 : است  زیر  شرح  به  هاآزمایشگاه   در    ISO/IEC 17025استاندارد

 ISO/IEC 17025  استاندارد  مشاوره  خدمات  ارائه -

 تخصصی   آموزشی  هایدوره   برگزاری -

 (PT)  مهارت  هایآزمون   برگزاری -

 (CRMs)  شده  گواهی   مرجع  مواد  تامین  و  تولید -

 . فرمائید  حاصل  تماس  شرکت  این  با   ،  بیشتر  اطالعات  دریافت  جهت

 : PQP  با  ارتباطی  هایراه

  -3 طبقه -74 پالک -شهرتاش خیابان -شمالی  سهروردی -تهران : آدرس

 11  واحد

 02188546426:  تلفن

 02186030627:  فاکس

 info@qualitypioneers.ir 

 www.qualitypioneers.ir 

 telegram.me/PQPChannel 
 

  کیفیت پاسارگاد   پیشگامان 

 نگاه   یک   در 
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    اساس   بر   صالحیت   تایید 
 ISO/IEC 17043 استاندارد 

 بر ایران در  (PT) مهارت هایآزمون برگزاری مرجع اولین (PQP) پاسارگاد کیفیت پیشگامان شرکت

 گواهینامه دریافت به موفق 1392 سال در شرکت این. باشد می  ISO/IEC 17043 استاندارد اساس

  (NACI)ایران  صالحیت  تائید   ملی  مرکز  از  1395  سال  در  و  ترکیه  TURKAK  اعتباردهی  مرجع  از  اعتباردهی

 .گردید 

 کامالً ارزیابی یک و باشد می آزمایشگاه عملکرد ارزیابی برای مستقل ابزار  یک (PT) مهارت آزمون

 اینکه بر عالوه مهارت آزمون. نماید می ارائه آزمایشگاه توانمندی خصوص در مستقل و محرمانه

 ISO/IEC  گواهینامه  نگهداری  و  اخذ   در  میباشد،  آزمایشگاه  کارکنان  و  هاسیستم  فنی  توانایی  دهندهنشان

 .کند می کمک آزمایشگاه به نیز 17025



 

  

 حجم نمونه  نوع نمونه  پارامترها و محدوده مورد انتظار نام برنامه

 هاکاتیون -1نمونه 

 mg/L 150-30کلسیم:  

 mg/L 50-10منیزیم:  

 mg/L 250-10سدیم:  

 mg/L 40-5پتاسیم:  

 mg/L 700-250کل:    یسخت

 میلی لیتر   500 نمونه سنتزی 

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

 EC, TDS -3نمونه 
 µs/cm 2500 -500هدایت الکتریکی:  

 mg/L 1500-250   مجموع جامدات کل:
 میلی لیتر   500 آب زیرزمینی طبیعی 

 هاآنیون  -4نمونه 

 mg/L 200-15کلراید:  

 mg/L 2-0.5فلوراید:  

 mg/L 450-20سولفات:  

 mg/L 300-10قلیائیت:  

 میلی لیتر   500 نمونه سنتزی 

 مواد معدنی -5نمونه 

 µg/L 650-15فسفات:  

 mg/L 100-20نیترات:  

 mg/L 19-0.65آمونیوم:  

 میلی لیتر   500 نمونه سنتزی 

 

 
پارامترهای فیزیکو شیمیایی در  

 WAT-CHآب زیرزمینی  

 

 1399ارسال: نیمه اول اسفند  1399ارسال: نیمه اول مرداد 



 

  

 حجم نمونه  نوع نمونه  پارامترها و محدوده مورد انتظار نام برنامه

کلی  -1نمونه 

 هافرم

 های مدفوعی و اشرشیا کلی: فرمها، کلیفرمکلی مجموع  

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

ماده مرجع  

  /شدهگواهی 

 قرص لیوفیلیزه

 لیوفیلیزهویال    1

  -2نمونه 

های باکتری

 هتروتروف

 CFU/mL 500-5های هتروتروف:  باکتری

ماده مرجع  

  /شدهگواهی 

 قرص لیوفیلیزه

 لیوفیلیزهویال    1

 

 
پارامترهای میکروبیولوژی در  

 WAT-MCآب،  

 

 1399ارسال: نیمه اول اسفند  1399ارسال: نیمه اول مرداد 



 

 1399ارسال: نیمه اول مرداد 

  

 حجم نمونه  نوع نمونه  پارامترها و محدوده مورد انتظار  نام برنامه

 لیترمیلی   500سازی تا  قابل رقیق  لیترمیلی   15 شدهماده مرجع گواهی  µg/L 30-3: جیوه جیوه  -1نمونه 

  -2نمونه 

مخلوط فلزات 

 سنگین

 µg/L 500-25 آلومینیوم

 µg/L 20-1آنتیموان  

 µg/L 25-1آرسنیک  

 µg/L 20-1کادمیم  

 µg/L 100-5کرم  

 µg/L 50-2کبالت  

 µg/L 5000-200مس  

 µg/L 500-25آهن  

 µg/L 25-1سرب  

 µg/L 100-5منگنز  

 µg/L 100-5مولیبدن  

 µg/L 25-1نیکل  

 µg/L 12-1سلنیوم  

 µg/L 200-10نقره  

 µg/L 2000-100روی  

 لیتر  1سازی تا  قابل رقیق  لیترمیلی   50 نمونه سنتزی 

 

 
 آب   در   سنگین   فلزات 

WAT-MT 



 

 1399ارسال: نیمه اول آذر  

  

 نمونه حجم  نوع نمونه  پارامترها و محدوده مورد انتظار نام برنامه

 هاکاتیون -1نمونه 

 mg/L 70-30کلسیم:  

 mg/L 30-0منیزیم:  

 mg/L 50-10سدیم:  

 mg/L 5-0پتاسیم:  

 mg/L 300-100کل:    یسخت

 میلی لیتر   500 نمونه سنتزی 

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

 EC, TDS -3نمونه 
 µs/cm 700-300هدایت الکتریکی:  

 mg/L  150-500 جامدات کل:مجموع  
 میلی لیتر   500 طبیعی   سطحیآب  

 هاآنیون  -4نمونه 

 to 120 mg/L 15کلراید:  

 to 0.5 mg/L 0فلوراید:  

 to 200 mg/L 20سولفات:  

 mg/L 150-10قلیائیت:  

 میلی لیتر   500 نمونه سنتزی 

 مواد معدنی -5نمونه 

 µg/L 650-15فسفات:  

 mg/L 20-0نیترات:  

 mg/L 19-0.65آمونیوم:  

 میلی لیتر   500 نمونه سنتزی 

 

 
  فیزیکوشیمیایی پارامترهای

ر   WAT-CHسطحی، آب د



 

  

 حجم نمونه  نوع نمونه  پارامترها و محدوده مورد انتظار نام برنامه

 میلی لیتر   1000 نمونه سنتزی  BOD BOD  :50-300 mg/L -1نمونه 

 میلی لیتر   500 نمونه سنتزی  COD COD  :200-700 mg/L -2نمونه 

 شدهماده مرجع گواهی  TOC TOC  :1.3-13 mg/L -3نمونه 
سازی  قابل رقیق   میلی لیتر  15

 لیترمیلی   500تا  

 

 
 فاضالب  پارامترهای

WAT-WP 

 1399ارسال: نیمه اول آذر 



 

    

 حجم نمونه  نوع نمونه  پارامترها و محدوده مورد انتظار نام برنامه

 mg/L 20-1   سیلیس: : سیلیس1نمونه 
آب زیرزمینی  

 طبیعی 
 میلی لیتر   250

 نمونه سنتزی  NTU 8-0.5کدورت:   : کدورت 2نمونه 
قابل   لیترمیلی   100

 لیتر میلی   500سازی تا  رقیق

 

 
 سیلیس و کدورت در آب 

WAT-ST 

 1399ارسال: نیمه اول آذر 



 

  

 حجم نمونه  نوع نمونه  پارامترها و محدوده مورد انتظار نام برنامه

 هاهالومتانتری

 μg/L 50-5کلرومتان:    یدبرومو  

 μg/L 50-5بروموفرم:  

 μg/L 50-5برومومتان:    یکلرود

 μg/L 50-5کلروفرم:  

ماده مرجع  

 شدهگواهی 

سازی  قابل رقیق  میلی لیتر  2

 لیترمیلی   100تا  

 

 
 آب   در   ها   هالومتان   تری 

WAT-TM 

 1399ارسال: نیمه اول آذر 



 

  

 حجم نمونه  نوع نمونه  پارامترها و محدوده مورد انتظار نام برنامه

برومات و  -1نمونه 

 بروماید

 µg/L 50-7:  برومات

 µg/L 300-50بروماید:  
 شدهگواهی ماده مرجع  

قابل   میلی لیتر  24

 لیتریک  سازی تا  رقیق

کلرات و  -2نمونه 

 کلریت

 µg/L 180-60:  کلرات

 µg/L 1000-100کلریت:  
 شدهماده مرجع گواهی 

قابل   میلی لیتر  24

 لیتریک  سازی تا  رقیق

 

 
ر  اکسوهالیدها  آب د

WAT-OH 

 1399ارسال: نیمه اول آذر 



 

  

 حجم نمونه  نوع نمونه  پارامترها و محدوده مورد انتظار برنامهنام 

 مواد مغذی

 mg/L 60-3نیترات:  

 mg/L 1-0.1نیتریت:  

 NH4  :0.1-1 mg/Lآمونیوم بر حسب  

 شدهماده مرجع گواهی 
قابل    میلی لیتر  15

 لیتر  2سازی تا  رقیق

 

  
 آب   در   مغذی   مواد 

WAT-NT 

 1399ارسال: نیمه اول اسفند 



 

  

 حجم نمونه  نوع نمونه  پارامترها و محدوده مورد انتظار نام برنامه

 هاکلی فرم
های مدفوعی و  فرمها، کلیفرممجموع کلی 

 اشرشیا کلی: 

20-2400  CFU/100mL or MPN/100mL 

 لیوفیلیزهویال    2 شدهماده مرجع گواهی 

 

 
  در   میکروبیولوژی   پارامترهای 

 WAT-WMفاضالب،  

 1399ارسال: نیمه اول اسفند 



  

 حجم نمونه  نوع نمونه  پارامترها و محدوده مورد انتظار نام برنامه

: 1نمونه 

های ارگانو کشآفت

 نیتروژن

  آتراتون،  آنیالزین،  آمترین،  ،: آالکلر1  نمونه

  سیانازین،  یالت،بوت  بوتاکلر،  بروماسیل،  آترازین،

  دی  آترازین،ایزوپروپیل دی  آترازین،  اتیلدی

  هگزازینون،)اپتام(،    EPTC  آترازین،  آمینو 

  پرومتون،  ناپروپامید،  متریبوزین،  متوالکلر،

  پروپازین،  پروپاکلر،  پرونامید،  پرومترین،

 فلورآلین  تری  ترباسیل،  سیمازین،

ماده مرجع  

 شدهگواهی 

لیتر قابل  میلی  2

 لیتر  1سازی تا  رقیق

: سموم/ 2نمونه 

های ارگانو کشآفت

 کلره

،  alpha-BHC  ،beta-BHC: آلدرین،  2نمونه  

delta-BHC  ،لیندان، آلفاکلردان، گاماکلردان ،

4,4’-DDD  ،4,4’-DDE  ،4,4’-DDT ،

،  2، اندوسولفان1دیلدرین، اندوسولفان

سولفات، اندرین، اندرین آلدهاید،  -اندوسولفان

هپتاکلراپکساید )بتا(،  اندرینکتن، هپتاکلر،  

 متوکسی کلر

ماده مرجع  

 شدهگواهی 

لیتر قابل  میلی  2

 لیتر  1سازی تا  رقیق

  

 
   در   ها کش آفت   / سموم 

 WAT-PES  فاضالب،   / آب 

 1399ارسال: نیمه اول اسفند 



 

  

 حجم نمونه  نوع نمونه  پارامترها و محدوده مورد انتظار نام برنامه

 mg/L 3-0.5کلر باقیمانده:   باقیماندهکلر 
ماده مرجع  

 شدهگواهی 

سازی  قابل رقیق  میلی لیتر  2

 لیتر  1تا  

  

 
 آب   در   باقیمانده   کلر 

WAT-CL 

 1399 اسفندارسال: نیمه اول 



 

 

  

 حجم نمونه  نوع نمونه  پارامترها و محدوده مورد انتظار نام برنامه

 اسفنجی آهن

  کربن، گوگرد،  فلزی،  آهن  کل،  آهن

Al2O3 ،  CaO   ،MgO،  MnO ،  

SiO2  ،P2O5 ،  TiO2 

 گرمی   15بسته نمونه    یک اسفنجی   آهن

 گندله

  Al2O3  گوگرد،  ،  FeOکل،  آهن

CaO ،  MgO ،  MnO  ،SiO2  ،  

P2O5 ،  TiO2 

 گرمی   20بسته نمونه    یک گندله

 

 
  در   شیمیایی   پارامترهای 

 گندله   و   اسفنجی   آهن 

 1399 آبان ارسال: نیمه اول 



  

 حجم نمونه  نوع نمونه  پارامترها و محدوده مورد انتظار نام برنامه

 در اصلی مغذی مواد

 شیر پودر

 خام   پروتئین

 چربی 
 نمونه   گرم  30 شیر  پودر

 
 

 
  پودر   در   اصلی   مغذی   مواد 

 FOD-MP،    شیر 

 1399ارسال: نیمه اول اردیبهشت 



  

 حجم نمونه  نوع نمونه  پارامترها و محدوده مورد انتظار نام برنامه

 برنج در سنگین فلزات

 : سنگین   فلزات

As (Up to 50 ppb) 

Cd (Up to 10 ppb) 

Pb (Up to 50 ppb) 

 نمونه  گرم  10 برنج

  

 
 برنج   در   سنگین   فلزات 

FOD-RM 

 1399ارسال: نیمه اول اردیبهشت 



  

 حجم نمونه  نوع نمونه  پارامترها و محدوده مورد انتظار نام برنامه

  در اصلی مغذی مواد

 گندم آرد

Kjeldahl nitrogen 

Total fat 

Ash 

Starch 

K 

Mg 

Ca 

P 

 نمونه   گرم  30 گندم  آرد

 

 

 
   در    اصلی   مغذی   مواد 

 FOD-FPگندم ،    آرد 

 1399ارسال: نیمه اول اردیبهشت 



 

 

 (PTمهارت ) یآ زمون ها
 ISO/IEC 17025مشاوره  

 ی: تهران، خيابان شهيد بهشتینشان
رورد  خيابان شهرتاش  ، یشمال یخيابان سه

 11، طبقه سوم، واحد74پالک 
 ( 021) 86031813تلفن: 

 

www.qualitypioneers.ir 
www.pqp-pt.com 

info@qualitypioneers.ir 

 


