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 ی( اختصاصPTآزمون مهارت ) یهابرنامه نام درفرم ثبت

 . ديينما  وارد ري ز جدول در هاي مورد نياز و گزارش عملکرد ها، دستورالعمل، ارسال نمونهاست مشخصات آزمايشگاه جهت تماس  خواهشمند

 نام آزمايشگاه: 

 نام و سمت فرد رابط:

 آدرس: 

 تلفن همراه:       تلفن:

Email: 

 باشد. ضروري مي کليه اطالعات درخواستی در جدول فوق نام، تکميل منظور قطعيت ثبت

-www.pqpسايت اين شرکت به آدرس  را که در وب  (PQP)شرکت پيشگامان کيفيت پاسارگاد    PTهاي  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:

 

باشد. در صورت تمايل به دريافت گزارش به صورت کاغذي سايت پيشگامان کيفيت پاسارگاد قابل دانلود ميگزارش عملکرد آزمايشگاه به صورت الکترونيکي در وب

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

ثبت  ي رسان اطالع تغنامبه  حمل،  زمان  خصوص  در  سا   رات ييکنندگان  و  گزارش  شدن  آماده  طر  ر يمربوطه،  از  اطالع  قي موارد  آدرس    ن يا   ي رسان کانال  به  شرکت 

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

  عهده  به  آن  حمل  نهيهز   استان  مرکز  از  خارج  به  نمونه  ليتحو   درخواست  صورت  در.  ردي پذيم  صورت  استان  هر  مراکز  در  تنها  نمونه  ليتحو  باشدکه  يم  ذکر  اني شا

 . باشديم مربوطه سازمان 

 باشد.  یکسورات به عهده کارفرما م  هي( نبوده و کلیاجتماع نيتام مهي)شامل حق ب یگونه کسورات قانون چيشامل ه فوق یهامتيق

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

 شرکت پيشگامان کيفيت پاسارگاد  به نام  شعبه کامرانيه شمالی -بانک تجارت 341054907 حساب جاري شماره •

   پيشگامان کيفيت پاسارگاد به نام شرکتبانک پاسارگاد   326.8100.11811777.1 شماره حساب •
 

 نامثبت )ريال( متيق نمونه  حجم پارامترها نام برنامه  کد برنامه

PET-MP 
  در چندگانه  يپارامترها

 ها کنندهروان

Density@15°C 
Density@40°C 
Density@100°C 

Kinematic Viscosity@40°C 
Kinematic Viscosity@100°C 

Flash Point (COC) according to ASTM D92 
Flash Point (PMCC) according to ASTM 

D93 
Pour Point 

   218.000.000   تريليليم 500

PET-DE ها کنندهرواندر  ي چگال 
Density@15°C 
Density@40°C 
Density@100°C 

   53.000.000   تريليليم 50

PET-FP2 
  بر  هاکنندهرواناشتعال در   قطه ن 

 ASTM D92اساس 
Flash Point (COC) according to ASTM D92 250 121.000.000 تريليليم   

PET-FP3 
  بر  هاکنندهرواناشتعال در  تقطه

 ASTM D93اساس 
Flash Point (PMCC) according to  

ASTM D93 
   121.000.000   تريليليم 250

PET-VI 
در   يحرکت يگرانرو

 ها کنندهروان

Kinematic Viscosity@40°C 
Kinematic Viscosity@100°C 

   84.000.000 تريليليم 150

PET-PP  ها کنندهروان در زش ير  نقطه Pour Point 50 121.000.000 تريليليم   
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