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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 

 نام برنامه کد برنامه

 ثبت نام )لطفاً عالمت بزنید(  

گواهینامه با گزارش کاغذی و 

 شامل مالیات بر ارزش افزوده 

 ثبت نام )لطفاً عالمت بزنید(  

 بدون گزارش کاغذی و گواهینامه

 شامل مالیات بر ارزش افزوده 

WAT-CH-0031 
)Sample 1 ( 

 31نوبت  سطحيپارامترهای فيزيکوشيميايي در آب  

 کلسيم، منيزيم، سختي کل : 1نمونه 
 ☐ ريال  10,900,000 ☐ ريال  13,080,000

WAT-CH-0031 
)Sample 2 ( 

 31نوبت  سطحيپارامترهای فيزيکوشيميايي در آب  

 سديم، پتاسيم، آمونيوم : 2نمونه 
 ☐ ريال  5,450,000 ☐ ريال  7,630,000

WAT-CH-0031 
)Sample 3 ( 

 31نوبت  سطحيپارامترهای فيزيکوشيميايي در آب  

 pH:3نمونه 
 ☐ ريال  8,720,000 ☐ ريال  10.900,000

WAT-CH-0031 
)Sample 4 ( 

 31نوبت  سطحيپارامترهای فيزيکوشيميايي در آب  

 کل هدايت الکتريکي، جامدات محلول: 4نمونه 
 ☐ ريال  7,630,000 ☐ ريال  9,810,000

WAT-CH-0031 
)Sample 5 ( 

 31نوبت  سطحيپارامترهای فيزيکوشيميايي در آب  

 قلياييت : 5نمونه 
 ☐ ريال  5,450,000 ☐ ريال  7,630,000

WAT-CH-0031 
)Sample 6 ( 

 31نوبت  سطحيپارامترهای فيزيکوشيميايي در آب  

 کلرايد، سولفات، نيترات  :6 نمونه
 ☐ ريال  13,080,000 ☐ ريال  15,260,000

WAT-CH-0031 
)Sample 7 ( 

 31نوبت سطح  پارامترهای فيزيکوشيميايي در آب  

 فلورايد ، فسفات، نيتريت :7نمونه 
 ☐ ريال  13,080,000 ☐ ريال  15,260,000

WAT-CL-0011 
 11نوبت   -کلر باقيمانده در آب

 کلر باقيمانده کل 
 ☐ ريال  77,935,000 ☐ ريال  80,660,000

WAT-WM-0005 
 5ميکروبيولوژی در فاضالب نوبت پارامترهای 

 های مدفوعي، اشرشيا کلي فرمها، کليفرممجموع کلي
 ☐ ريال  129,710,000 ☐ ريال  132,435,000

WAT-PES-0005 
)Sample 1 ( 

 5ها در آب/ فاضالب نوبت سموم/ آفت کش

 تروژن يسموم ارگانون  :1نمونه 
 ☐ ريال  132,980,000 ☐ ريال  135.705.000

WAT-PES-0005 
)Sample 2 ( 

 5ها در آب/ فاضالب نوبت سموم/ آفت کش

 سموم ارگانوکلره  :2 نمونه
 ☐ ريال  142,790,000 ☐ ريال  145,515,000

WAT-MC-0020 
)Sample 1 ( 

 20پارامترهای ميکروبيولوژی در آب نوبت 

 ي کل ا ياشرش ،يمدفوع  ی هافرميها، کلفرمي: مجموع کل1مونه ن
 ☐ ريال  119,900,000 ☐ ريال  122,625,000

WAT-MC-0020 
)Sample 2 ( 

 20پارامترهای ميکروبيولوژی در آب نوبت 

 هتروتروف ی هایباکتر  :2 نمونه
 ☐ ريال   109.000.000 ☐ ريال  111.725.000

WAT-MC-0020-A 
)Sample 1  ( 

 A-20پارامترهای ميکروبيولوژی در آب نوبت 

های مدفوعي، اشرشيا  فرمها، کليمجموع کلي فرم: 1نمونه 

 کلي

 ☐ ريال   33.790.000 ☐ ريال  35.970.000

WAT-MC-0020-A 
)Sample 2 ( 

 A-20پارامترهای ميکروبيولوژی در آب نوبت 

 هتروتروف  یهایباکتر: 2 نمونه
 ☐ ريال   33.790.000 ☐ ريال  35,970,000

WAT-MC-0020-A 
)Sample 3 ( 

 A-20پارامترهای ميکروبيولوژی در آب نوبت 

-Presence) حضور عدم -حضور  آزمون :3نمونه 

Absence) ها فرميکل 

 ☐ ريال   40.330.000 ☐ ريال  42,510,000
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 باشد: به شرح زير مي  های مورد نیاز و گزارش عملکرددستورالعمل ها، ، ارسال نمونه تماس مشخصات آزمايشگاه جهت  

 نام آزمايشگاه:

 :شگاهيآزما کد

 .(  ديبگذار  یقسمت را خال ن يپاسارگاد، ا تیفیک شگامانیشرکت پ PT یهابرنامه دربار    نیاول ی )در صورت شرکت برا

 نام و سمت فرد رابط:

 آدرس:

 فاکس:         تلفن:

 همراه: تلفن 

Email: 

 باشد. ضروری مي   کلیه اطالعات درخواستی در جدول فوقنام، تکميل  به منظور قطعيت ثبت

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

 پذيرد. باشد، را مطالعه نموده و کليه شرايط را مي موجود مي  www.pqp-pt.comآدرس  

 تاريخ:          مهر و امضاء:
 

  دريافت گزارش به  . در صورت تمايل به  باشد سايت پيشگامان کيفيت پاسارگاد قابل دانلود مي در وبگزارش عملکرد آزمايشگاه به صورت الکترونيکي

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

به  شرکت    نيا  يرسانکانال اطالع   قيموارد از طر  ريمربوطه، آماده شدن گزارش و سا  راتييکنندگان در خصوص زمان حمل، تغنام به ثبت   يرساناطالع 

 . شودي انجام م  https://telegram.me/PQPChannelآدرس  

  حمل نهيهز استان مرکز از خارج به نمونه ليتحو درخواست صورت  در. رديپذ يم صورت استان هر مراکز در تنها  نمونه ليتحو باشدکه يم ذکر انيشا

 . باشدي م  مربوطه  سازمان  عهده  به  آن

 باشد.  ی کسورات به عهده کارفرما م ه ی( نبوده و کلیاجتماع نیتام مهی)شامل حق ب یگونه کسورات قانون  چیشامل ه فوق یهامت یق

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

 . نمائيدارسال  

   شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگادبه نام    شعبه کامرانیه شمالی -بانک تجارت   341054907 جاری شماره حساب   •

   پیشگامان کیفیت پاسارگاد به نام شرکتبانک پاسارگاد   326.8100.11811777.1 شماره  حساب •

https://telegram.me/PQPChannel
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