PT Registration form
)Pasargad Quality Pioneers (PQP
فرم ثبتنام در برنامه آزمون مهارت )(PT
درخواست خود را جهت مشارکت در برنامه  PTکه توسط شرکت پيشگامان کيفيت پاسارگاد برگزار ميشود به شرح زير اعالم ميدارم:
نام برنامه

کد برنامه

ثبت نام (لطفاً عالمت بزنيد)

ثبت نام (لطفاً عالمت بزنيد)

با گزارش کاغذي و گواهينامه شامل

بدون گزارش کاغذي و گواهينامه

ماليات بر ارزش افزوده

شامل ماليات بر ارزش افزوده

WAT-WP-0010
)(Sample 1

پارامترهای فاضالب -نوبت دهم
اکسيژن مورد نياز بيولوژيکي )(BOD

 19.075.000ريال

☐

 16.350.000ريال

☐

WAT-WP-0010
)(Sample 2

پارامترهای فاضالب -نوبت دهم
اکسيژن مورد نياز شيميايي )(COD

 16.895.000ريال

☐

 14.170.000ريال

☐

WAT-WP-0010
)(Sample 3

پارامترهای فاضالب -نوبت دهم
کربن آلي کل )(TOC

 92.105.000ريال

☐

 89.380.000ريال

☐

WAT-WP-0010
)(Sample 4

پارامترهای فاضالب -نوبت دهم
جامدات در پساب )(TS, TSS, TDS

 112.815.000ريال

☐

 110.090.000ريال

☐

WAT-ST-0011
)(Sample 1
WAT-ST-0011
)(Sample 2

سيليس در آب -نوبت يازدهم

 7.085.000ريال

☐

 4.360.000ريال

☐

کدورت در آب -نوبت يازدهم

 11.990.000ريال

☐

 9.265.000ريال

☐

WAT-OH-0006
)(Sample 1

اکسوهاليدها در آب -نوبت ششم
برومات ،برومايد

 113.905.000ريال

☐

 111.180.000ريال

☐

WAT-OH-0006
)(Sample 2

اکسوهاليدها در آب -نوبت ششم
کلرات ،کلريت

 111.725.000ريال

☐

 109.000.000ريال

☐

WAT-TM-0010

تریهالومتانها در آب -نوبت دهم

 112.815.000ريال

☐

 110.090.000ريال

☐

مشخصات آزمايشگاه جهت تماس ،ارسال نمونهها ،دستورالعملهاي مورد نياز و گزارش عملکرد به شرح زير ميباشد:
نام آزمايشگاه:
کد آزمايشگاه:
(در صورت شرکت برای اولين بار در برنامههای  PTشرکت پيشگامان کيفيت پاسارگاد ،اين قسمت را خالي بگذاريد).
نام و سمت فرد رابط:
آدرس:
فاکس:

تلفن:
تلفن همراه:

Email:
به منظور قطعيت ثبتنام ،تکميل کليه اطالعات درخواستي در جدول فوق ضروری ميباشد.
اين آزمايشگاه ،شرايط و مقررات عمومي مشارکت در برنامههای  PTشرکت پيشگامان کيفيت پاسارگاد ) (PQPرا که در وبسايت اين شرکت به آدرس
 www.pqp-pt.comموجود ميباشد ،را مطالعه نموده و کليه شرايط را ميپذيرد.
تاريخ:
مهر و امضاء:
گزارش عملکرد آزمايشگاه به صورت الکترونيکي در وبسايت پيشگامان کيفيت پاسارگاد قابل دانلود ميباشد .در صورت تمايل به دريافت گزارش به صورت کاغذی
يا دريافت گواهينامه های مشارکت يا سرآمدی ،خواهشمند است موارد درخواستي را در جدول فوق مشخص فرماييد.
اطالعرساني به ثبتنامکنندگان در خصوص زمان حمل ،تغييرات مربوطه ،آماده شدن گزارش و ساير موارد از طريق کانال اطالعرساني اين شرکت به آدرس
 https://telegram.me/PQPChannelانجام ميشود.
شايان ذکر مي باشدکه تحويل نمونه تنها در مراکز هر استان صورت مي پذيرد .در صورت درخواست تحويل نمونه به خارج از مرکز استان هزينه حمل آن به عهده
سازمان مربوطه ميباشد.
قيمتهاي فوق شامل هيچ گونه کسورات قانوني (شامل حق بيمه تامين اجتماعي) نبوده و کليه کسورات به عهده کارفرما مي باشد.
خواهشمند است هزينه موارد درخواستي را به يکي از حسابهای زير واريز نموده و تصوير فيش پرداختي از طريق نمابر به شماره  021-86030627ارسال نمائيد.
•

حساب جاری شماره  341054907بانک تجارت -شعبه کامرانيه شمالي به نام شرکت پيشگامان کيفيت پاسارگاد

•

حساب شماره  326.8100.11811777.1بانک پاسارگاد به نام شرکت پيشگامان کيفيت پاسارگاد
Rev: 07
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