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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 عملکرد ها، دستورالعمل، ارسال نمونهتماسمشخصات آزمايشگاه جهت 

 نام آزمايشگاه: 

 آزمايشگاه: کد  

 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

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

www.pqp-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 باشدسايت پيشگامان کيفيت پاسارگاد قابل دانلود ميدر وبگزارش عملکرد آزمايشگاه به صورت الکترونيکي .

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

ثبت  رساني اطالع تغنامبه  حمل،  زمان  خصوص  در  سا   ييرات کنندگان  و  گزارش  شدن  آماده  طر  ير مربوطه،  از  اطالع  يقموارد  آدرس    ين ا   ي رسان کانال  به  شرکت 

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(  

گواهينامه با گزارش کاغذي و 

 شامل ماليات بر ارزش افزوده 

 ثبت نام )لطفاً عالمت بزنيد(  

 بدون گزارش کاغذي و گواهينامه

 شامل ماليات بر ارزش افزوده 

IPS-CH-0003 
(Sample 1) 

 و گندله  يدر آهن اسفنج   ييايميش  یپارامترها

 3نوبت  

 يآهن اسفنج :  1نمونه  

 ☐ ريال   9.592.000 ☐ ال ير  10.682.000

IPS-CH-0003 
(Sample 2) 

 و گندله  يدر آهن اسفنج   ييايميش  یپارامترها

 3نوبت  

 گندله  :  2نمونه  

 ☐ ال ير  9.592.000 ☐ ال ير  10.682.000
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