
PT Registration form 

Pasargad Quality Pioneers (PQP) 
 

Document Code: FR-28 Rev: 05  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. 

 (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:

 :شگاهيآزما  کد

 .(  دي بگذار  يقسمت را خال  ني پاسارگاد، ا ت يفيک شگامانيشرکت پ  PT  یهابرنامه  دربار  ن ياول ی)در صورت شرکت برا

 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    (PT)  آزمون مهارت  هایمشارکت در برنامهاين آزمايشگاه، شرايط و مقررات عمومي  

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

 تاريخ:           مهر و امضاء:

 

  های  باشد. در صورت تمايل به دريافت گزارش به صورت کاغذی يا دريافت گواهينامهسايت پيشگامان کيفيت پاسارگاد قابل دانلود ميالکترونيکي در وبگزارش عملکرد آزمايشگاه به صورت

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

ثبت  رسانياطالع  حنامبه  زمان  خصوص  در  تغکنندگان  سا  ييراتمل،  و  گزارش  شدن  آماده  طر  يرمربوطه،  از  اطالع   يقموارد  آدرس    ينا  يرسانکانال  به  شرکت 

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

 .باشدصورت درخواست تحويل نمونه به خارج از مرکز استان هزينه حمل آن به عهده سازمان مربوطه مي پذيرد. درشايان ذکر مي باشدکه تحويل نمونه تنها در مراکز هر استان صورت مي

ارسال نمائيد. 021-86030627های زير واريز نموده و تصوير فيش پرداختي از طريق نمابر به شماره خواهشمند است هزينه موارد درخواستي را به يکي از حساب 

 بانک پاسارگاد به نام شرکت پيشگامان کيفيت پاسارگاد  326.8100.11811777.1حساب شماره 

 نام برنامه  کد برنامه

 ثبت نام )لطفاً عالمت بزنيد( 

کاغذي و گواهينامه  گزارش با

 ماليات بر ارزش افزودهشامل 

 ثبت نام )لطفاً عالمت بزنيد( 

 کاغذي و گواهينامه   گزارشبدون 

 شامل ماليات بر ارزش افزوده

WAT-CH-0029 
(Sample 1) 

 29نوبت  -سطحيدر آب   يزيکوشيمياييف  یپارامترها

 ها يون: کات1نمونه 
 ☐ ريال   10.300.500 ☐ ريال   11,935,500

WAT-CH-0029 
(Sample 2) 

 29نوبت  -سطحيدر آب   يزيکوشيمياييف  یپارامترها

 pH: 2نمونه 
 ☐ ريال   5.995.000 ☐ ريال   7,630,000

WAT-CH-0029 
(Sample 3) 

 29نوبت  -سطحيدر آب   يزيکوشيمياييف  یپارامترها

 EC-TDS: 3نمونه 
 ☐ ريال   4.360.000 ☐ ريال   5,995,000

WAT-CH-0029 
(Sample 4) 

 29نوبت  -سطحيدر آب   يزيکوشيمياييف  یپارامترها

 ها يون: آن 4نمونه 
 ☐ ريال   11.881.000 ☐ ريال   13,516,000

WAT-CH-0029 
(Sample 5) 

 29نوبت  - يسطح در آب   ييايميکوشيزيف  یپارامترها

 ي معدن  مواد: 5نمونه 
 ☐ ريال   8.720.000 ☐ ريال   10.355.000

WAT-NT-0010 ريال   9,810,000 ☐ ريال   11,445,000 10نوبت  - در آب ی مواد مغذ ☐ 

WAT-CL-0010 ريال   70,850,000 ☐ ريال   74,120,000 10نوبت   -در آب يماندهکلر باق ☐ 

WAT-MC-0018 
(Sample 1) 

 18  نوبت - آب در ميکروبيولوژی  پارامترهای

 ها فرم کلي: 1 نمونه 
 ☐ ريال   104,640,000 ☐ ريال   107,910,000

WAT-MC-0018 
(Sample 2) 

 18  نوبت - آب در ميکروبيولوژی  پارامترهای

 هتروتروف  هایباکتری: 2 نمونه 
 ☐ ريال   95,920,000 ☐ ريال   99,190,000

WAT-WM-0004 ريال   113,360,000 ☐ ريال   116,630,000 4 نوبت  -فاضالب  در ميکروبيولوژی  پارامترهای ☐ 

WAT-PES-0004 
(Sample 1) 

 4 نوبت - فاضالب /آب  در هاکش  آفت / سموم

 نيتروژن   ارگانو های کش آفت: 1 نمونه 
 ☐ ريال   123,170,000 ☐ ريال   126,440,000

WAT-PES-0004 
(Sample 2) 

 4 نوبت - فاضالب /آب  در هاکش  آفت / سموم

 کلره ارگانو   هایکش آفت: سموم/ 2 نمونه 
 ☐ ريال   132,980,000 ☐ ريال   136,250,000
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