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

 نام آزمايشگاه:

 کد آزمايشگاه:

 شرکت پيشگامان کيفيت پاسارگاد، اين قسمت را خالي بگذاريد.(  PTهای در برنامهبار  نياول یبرا)در صورت شرکت 

 نام و سمت فرد رابط:

 آدرس:

 فاکس:        تلفن:

 تلفن همراه:

Email: 
 باشد.ضروری مي کليه اطالعات درخواستي در جدول فوقنام، تکميل به منظور قطعيت ثبت

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

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

 تاريخ:          مهر و امضاء:
 

در صورت تمايل به دريافت گزارش به صورت کاغذی يا باشدسايت پيشگامان کيفيت پاسارگاد قابل دانلود ميدر وبه صورت الکترونيکي گزارش عملکرد آزمايشگاه ب .

 های مشارکت يا سرآمدی، خواهشمند است موارد درخواستي را در جدول فوق مشخص فرماييد.دريافت گواهينامه

شرکت به آدرس  ينا يرسانکانال اطالع يقموارد از طر يرمربوطه، آماده شدن گزارش و سا ييراتکنندگان در خصوص زمان حمل، تغنامبه ثبت رسانياطالع

https://telegram.me/PQPChannel شوديانجام م. 

 نمائيدارسال  021-86030627و تصوير فيش پرداختي از طريق نمابر به شماره نموده واريز  های زيرحسابيکي از به  را هزينه موارد درخواستيخواهشمند است. 

  شرکت پيشگامان کيفيت پاسارگادبه نام  شعبه کامرانيه شمالي -بانک تجارت 341054907 جاری شمارهحساب 

 پيشگامان کيفيت پاسارگاد به نام شرکتبانک پاسارگاد  326.8100.11811777.1 شماره حساب  

 نام برنامه کد برنامه

 ثبت نام )لطفاً عالمت بزنيد( 

با گزارش کاغذي و گواهينامه شامل ماليات 

 بر ارزش افزوده

 ثبت نام )لطفاً عالمت بزنيد( 

 بدون گزارش کاغذي و گواهينامه

 شامل ماليات بر ارزش افزوده

WAT-CH-0026 
(Sample 1) 

 26نوبت  -سطحيپارامترهای فيزيکوشيميايي در آب 

 ها: کاتيون1نمونه 
 ☐ ريال 8.938.000 ☐ ريال 10.028.000

WAT-CH-0026 
(Sample 2) 

 26نوبت  -سطحيپارامترهای فيزيکوشيميايي در آب 

 pH: 2نمونه 
 ☐ ريال 5.232.000 ☐ ريال 6.322.000

WAT-CH-0026 
(Sample 3) 

 26نوبت  -سطحي پارامترهای فيزيکوشيميايي در آب

 EC-TDS: 3نمونه 
 ☐ ريال 3.815.000 ☐ ريال 4.905.000

WAT-CH-0026 
(Sample 4) 

 26نوبت  - سطحي پارامترهای فيزيکوشيميايي در آب

 ها: آنيون4نمونه 
 ☐ ريال 10.355.000 ☐ ريال 11.445.000

WAT-CH-0026 
(Sample 5) 

 26نوبت  - سطحيپارامترهای فيزيکوشيميايي در آب 

 مواد معدني: 5نمونه 
 ☐ ريال 7.630.000 ☐ ريال 8.720.000

WAT-WP-0008 
(Sample 1) 

 وبت هشتمن -پارامترهای فاضالب

 (BOD)اکسيژن مورد نياز بيولوژيکي 
 ☐ ريال 10.900.000 ☐ ريال 11.990.000

WAT-WP-0008 
(Sample 2) 

 وبت هشتمن -پارامترهای فاضالب

 (COD)اکسيژن مورد نياز شيميايي 
 ☐ ريال 9.810.000 ☐ الير 10.900.000

WAT-WP-0008 
(Sample 3) 

 وبت هشتمن -پارامترهای فاضالب

 (TOC)کربن آلي کل 
 ☐ ريال 55.590.000 ☐ ريال 57.770.000

WAT-ST-0009 
(Sample 1) 

 ☐ ريال 3.815.000 ☐ ريال 4.905.000 نوبت نهم -سيليس در آب

WAT-ST-0009 
(Sample 2) 

 ☐ ريال 9.265.000 ☐ ريال 10.355.000 نوبت نهم -کدورت در آب

WAT-OH-0004 
(Sample 1) 

 وبت چهارمن -اکسوهاليدها در آب

 برومات، برومايد
 ☐ ريال 68.670.000 ☐ ريال 70.850.000

WAT-OH-0004 
(Sample 2) 

 وبت چهارمن -اکسوهاليدها در آب

 کلرات، کلريت
 ☐ ريال 69.760.000 ☐ ريال 71.940.000

WAT-TM-0008 الير 69.760.000 ☐ الير 71.940.000 تمنوبت هش -ها در آبهالومتانتری ☐ 
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