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پاسارگاد هستيم.   ما  بسيار مفتخريم که ميزبان شما در دومين همايش مشتريان شرکت پيشگامان کيفيت 

ايم تا خدمات و محصوالت خود را با باالترين کيفيت و استانداردهايی فراتر از استانداردهای  همواره کوشيده 

در   و  ارايه داده  بازار  در  به عنوان شعار سازمانی خود  موجود  را  استانداردها«  از  راستا شعار »فراتر  اين 

  ی ها در طول سال   شما   ی خود به پاس وفادار   ی مراتب سپاس و قدردان در اين جا ضمن اعالم  .  ايم انتخاب نموده 

باشد    ی دهنده ارزش که نشان   م ي نموده باش   ه ي ارا   ی که محصوالت و خدمات خود را به شکل اميدواريم    ، گذشته 

برا  خود   ی وفادار   ی که  عزيزان با    ی . همکار م ي قائل   کليه مشتريان  لذت   کليه شما  الهام همواره  و    شبخ بخش 

نهيم و آرزوی لحظاتی خوش و پربار را در  شما عزيزان را ارج می کليه  حضور    شرکت بوده است.   ن يتوسعه ا 

 . کنار شما داريم 

 حميدرضا دهناد 

 مدير عامل 
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شرکت پيشگامان کيفيت    د ي همانگونه که مستحضر 

به عنوان    1387پاسارگاد فعاليت خود را از سال  

محصوالت و خدمات مورد    ه ي کل  ه ي جهت ارا   ی مرجع 

نموده    ها شگاه يآزما   ت ي صالح   د يي تا   ی برا   از ي ن  آغاز 

مفتخر  و  برسان   م ي است  شما  اطالع  به  با    م ي که  که 

به    مي ا موفق شده   زاني شما عز   ی ار ي و هم   ها ت ي حما 

  ن ي صورت مستمر محصوالت و خدمات خود را در ا 

بسته  حاضر  حال  در  و  داده  توسعه    ی ها حوزه 

  ه ي حوزه ارا   ن ي از محصوالت و خدمات را در ا   ی متنوع 

 . م يينما ی م 

افزايش آگاهی، اين امکان را برای  بر آنيم تا با    ما 

کليه مشتريان خود فراهم نماييم تا با اطمينان خاطر  

بين  و  بازارهای داخلی  به  را  المللی  محصوالت خود 

 عرضه نمايند. 

 

 

همايشهدف   اين  برگزاری  تقد   از  و  مستمر  ارتباط  مشتر   ر ي حفظ  آخرين    ان ي از  تشريح  وفادار، 

ها،  های شرکت، بحث و تبادل نظر در حيطه تائيد صالحيت آزمايشگاه محصوالت، خدمات و نوآوری 

و دستاوردهای صنايع    ات افزايی از طريق تبادل نظر اخذ پيشنهادات و انتقادات مشتريان و ايجاد هم 

شما را تامين نموده و اهداف  باشد و اميدواريم که برگزاری اين همايش بتواند رضايت  می   مختلف 

 فوق را محقق نمايد. 

 

 همايش   معرفی   و   مقدمه 
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 برنامه زمانبندی 

 کنندگان، معرفی همايش و اهداف آن خوش آمدگويی به شرکت   00:09 -00:10
   PQPهای معرفی آخرين محصوالت، خدمات و نوآوری

 ISO/IEC 17025:2017استاندارد  یساز ادهيپ نهي در زم اتيتبادل تجرب  00:10 -45:10

 استراحت  45:10 -00:11

  نسبت به   1399دوم(: سال    دنظري)تجد  17025  سیاییآ  زويا  -رانيا  یاستاندارد مل  یديکل  راتييتغ  00:11 -20:11
 بخشان( )سامان روح 1386سال  شيرايو

 اهشگاهي در آزما  ISO/IEC 17025استاندارد    سازیادهيشکست در پ /تيموفق  یديکل  یفاکتورها  یبررس  20:11 -40:11
 )حميده نکودری( 

 پاسارگاد تقدير از مشتريان شرکت پيشگامان کيفيت   40:11 -10:12

 (یبرغمد ی)مرتض یدنيآب آشام یبردار مهارت نمونهآزمون یبرگزار  یاصل یهاشاخص  10:12 -30:12

 ( یعطار  همرضي) شيميايی هایاجرای تفکر مبتنی بر ريسک درآزمايش  30:12 -50:12

 ( یمحمود ني)حسمهارت  یآزمونها جياز نتا ی ريشازند با بهره گ یميپتروش شگاهيعملکرد آزما یبررس  50:12 -10:13
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 استراحت  10:13 -00:14

 آتشبار(  یزند دي)نو تيفيک نيدر جهت تضم یشگاهيآزما نيب سهيعملکرد نادرست مقا سکير   00:14 -20:14

 :بندی، بحث و تبادل نظر و جمعشيهما یدر خصوص محورها یجلسات مواز   20:14 -55:15
 :1اتاق 
 (PTآزمون مهارت )  جيبر اساس نتا ها شگاهيعملکرد آزما  یابيارز  •

 ی هات يفعال  ري ( و ساPTآزمون مهارت )  یها مشارکت در برنامه  نه يدر زم  سکيبر ر   ی مبتن  کرديرو •
 تيفيکنترل ک

 :2اتاق 
 (PT) یبردار مهارت نمونه یهاآزمون •

 :3اتاق 
 (QCMs) تيفيشده و مواد کنترل ک یمواد مرجع، مواد مرجع گواه یکاربردها •
 مشخصات مواد مرجع  نييو تع نامهيصدور گواه نديفرا •

 و قدردانی تشکر  55:15 -00:16
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 ی ل ي تحص   سوابق  

 ا يدر ستيز طيمح از حفاظت و یآلودگ سانسيل فوق

   ی ا حرفه   سوابق 
 زاهدان ،یو بهداشت آب و فاضالب شهر  تيفينظارت بر ک ريمد

 آب و فاضالب کشور  یشرکت مهندس ،یو نظارت بر بهداشت آب و فاضالب شهر تيفيکارشناس دفتر کنترل ک

 آب و فاضالب تهران   ،یمعدن یها ندهيآال یريگاندازه شگاهيآزما  سيکارشناس و رئ

 تهران  فاضالب و  آب شرکت ،یآل یها ندهيآال یريگاندازه شگاهيآزما  کارشناس

 آب و فاضالب تهران  تيفيک یها ستميدر س تير يمد ندهينما

 شرکت آب و فاضالب تهران  ،یشگاه ي آزما ی استانداردها ونيبراس يو کال LIMSقسمت  سيرئ

 آب و فاضالب کشور  یشرکت مهندس یزيعضو گروه مم

 ISO/IEC 17025بر اساس استاندارد  هاآزمايشگاه  صالحيت  تائيد  زمينه در یآموزش دوره ساعت 250 از بيش مدرس
 

 ارائه   خالصه 

 ها شگاه يدر آزما  ISO/IEC 17025استاندارد  ی ساز اده ي شکست در پ / ت يموفق   ی د ي کل  ی فاکتورها   ی بررس 
  ت ي صالح  هيد ييو اخذ تا   ISO/IEC 17025در استقرار استاندارد    یسع  ونيبراسيآزمون/کال  یها شگاهياز آزما  یاريبس  ر،ياخ  یدر سال ها

است،   یمختلف  ليبه دال  ،یشگاهيآزما  تيفي ک  تير يها از استقرار استاندارد مدشگاهياند. اقبال آزما معتبر نموده  یاز موسسات اعتباربخش
کنندگان محصوالت و مصرف  انيدر مشتر   ناني اطم  شي دنبال آن افزا  همعتبر و ب  جي نتا  ديها و تولتيفعال  تيفي شامل ارتقاء ک  ليدال  ني عمده ا

کسب    شگاه،ي آزما  یهات يفعال  یمناسب، استانداردساز  یمستندساز  جادياستاندارد، ا  ی سازادهيپ  گريد   یايباشد. مزا یم  شگاهيآزما   ج يو نتا
آن   یتوان در اجرایم  زيرا ن  یاستاندارد دارد، مشکالت  نيا  یسازادهيکه پ  يیايرغم مزا   یاست. اما عل  یرقابت  یايزااز بازار و م  شتريسهم ب

کامل    یدر اجرا  قي عدم توف  ا يبه شکست و    یمواجه نموده و گاه  یاديرا با اشکاالت ز  ستميس  یروند استقرار و نگهدار  تيکه در نها   افتي
  ر يتاث جيباشند که بر نتا  يیها و فاکتورها تي فعال  يیبدنبال شناسا  یستيها باشگاهيدر استقرار، آزما  تيموفق  یبرا   نيانجامد. بنابرایآن م

 . ندينما  نيتضم ستميس ی و نگهدار یسازادهيرا در روند پ شگاهيآزما  تيعدم موفق ايو   تيتوانند موفقی گذارند و میم

  ی های زيرمتمرکز نموده، در  برنامه  ی اصل  یها ینگران  ی کند تا توجه خود را بر روی ها کمک مبه سازمان   ،ید ي کل  ی فاکتورها  ني ا  يی شناسا
  ی ابيسال ارز  6از  شيب یدر ط  یزيو مشاهدات گروه مم اتيفاکتورها براساس تجرب ني. ا دي فاکتورها استفاده نما ن يخود از ا کياستراتژ 

 اند.دهيو استخراج گرد يیآب و فاضالب شناسا یها شگاهيما آز یزيو مم

  ی تيريتعهدات مد   شيافزا   /جاديبه ا  یستيبای م  ستم،يمناسب س  یدر استقرار و نگهدار  تيموفق  یبرادهد که  ینشان م  یبررس  نيا  جهينت
  ی شترياستقرار توجه ب ند ي در فرا شتريبه مشارکت ب ريدرگ ی هاميپرسنل و ت ب يو ترغ زهيانگ  جاديا زياستاندارد و ن یسازادهيدر روند پ

از   نانيفراموش شود. اطم  دي نبا  یسطوح سازمان  یدر تمام  ريدرگ  یهاميپرسنل و ت  یتمام  یآموزش مستمر برا  رورتض  نيشود. همچن
در استقرار مناسب    تيتواند به موفقیم  زين  یسطوح سازمان  یپرسنل در تمام  هيها توسط کلستميس  یاستقرار و نگهدار  نديفرا  یدرک باال

 منجر شود. ستميس

 مقاالت 

 ی نکودر   ده يحم 
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 تحصيلی سوابق   

 طيمح بهداشت  یمهندسليسانس 

 ای  سوابق حرفه 
 آب و فاضالب کشور  یمهندس  شرکت آب و فاضالب یها شگاه يآزما یزيعضو گروه مم

 یها با هدف جمع آور  شگاهيو آزما تي فيتحت وب بخش کنترل ک یهوش مصنوع  یتوسعه نرم افزارها  یبرا ازيبستر مورد ن جاديا
 ی الملل نيو ب یبراساس الزامات مل یتمام سطوح کاربر  یبرا یلحظه ا یداشبورد اطالعات جاديو ا  حي اطالعات صح

 

 خالصه ارائه 

 برداری آب آشاميدنی مهارت نمونه های اصلی برگزاری آزمون شاخص 
  ه يرا بتواند ارا یآن مجموعه آب طياز شرا یکامل  في امکان توص تا حد ستيبای م م،يکنیاز آب را که به عنوان نمونه برداشت م یقسمت
 ت ياهداف فعال  ايهدف    قيدق  نييدر تع  ريناپذاجتناب   ینمونه، الزام  تيبه ماه  دي شد  یوابستگ  نيو همچن  یذات  تي محدود  نيکند. ا 

برداشت   ندياثرگذار در فرآ  یهاکردن اهداف مشخص شده مستلزم شناخت مولفه  یات يعمل  ی. اجراکندی م  جاديا  یبردارنمونه  نديفرآ
 .باشدی م شگاهينمونه در آزما رشيها تا پذو انتقال آن یسازرهيها، ذخنمونه  حيصح

  ی اصل  یها شاخصه   ،یفيو توص  میک   یابيتوأمان ارز   کرديوبا دو ر  ستيبای م  یدنيآب آشام  یبردارآزمون مهارت نمونه  گانبرگزارکنند 
 .رنديخود در نظر بگ یهابرنامه یرا در اجرا  یبردارنمونه  نديفرآ

طراح  نيمخاطب کارشناس  شامل  حداقل  مهارت  آزمون  نمونه  یبردارنمونه   یهابرنامه  یبرنامه  مو  مسئولباشندیبردار  عمده    ت ي . 
و    یعاد  ط يشده در شرا   نييتع  ش ياهداف از پ  ح يصح  یاجرا  یبردار برانمونه   یسازهماهنگ   ،یبرداربرنامه نمونه   یکارشناس طراح 

 .باشدی اضطرار م

ها  آزمون  ی شناخت الزامات کل  ،یآب  ساتي شناخت تاس  زان يبردار، منمونه  ی ستگيشا  ت يوضع  رندهيبردار در برگبخش نمونه  یهاشاخص
 ی بردارنمونه  حيصح یهاهيرو   یابيو اتفاقات، ارز  صيتبحر در شناخت نقا زانيم  یابيهمراه، ارز   زاتيتجه  یابيارز   ،یمحل یهاو سنجش

 باشند. ی سوابق م یآورو جمع 

د آزمون   یهاآزمون   گريبرخالف  نمونهمهارت،  عمل  کيدر    ستيبای م  یبردارمهارت  بر  یسازه يشب  یات يمانور  فعالشده    ی ها تياساس 
برداران را در  برنامه و نمونه  یهمزمان کارشناس طراح  های ابيشده اجرا شود؛ تا بتوان ارز   نييتع  شي منطبق بر اهداف از پ  یروزانه

 کنندگان گزارش نمود.شده به شرکت یآوراستاندارد جمع  یهاف ي ها و توصرا براساس داده  میک   ساتيمقاکوتاه انجام و  یزمان

 مقاالت 

 ی برغمد   ی مرتض 
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 سوابق تحصيلی  

 شيمیليسانس 

 ای  سوابق حرفه 
 شازند  یميپتروش EO/EG/EA شگاهيسرپرست آزما 

 شازند  یميپتروش  شگاهيمستقر در آزما IMSو  17025 یستمهايکارشناس س
 

 خالصه ارائه 

 آزمايشگاه پتروشيمی شازند با بهره گيری از نتايج آزمونهای مهارت بررسی عملکرد 
ساله   10مهارت در بازه    یهاآزمون   ج ياز نتا  یريگشازند با بهره  یميپتروش  شگاهيعملکرد آزما   یابيو ارز  یبه منظور بررس  ريز   قيتحق

 2017  شي رايبا و  نامه يگواه  نيسال(، اخذ دوم  3)  نامهيگواه  نيبازه ده ساله به چهار دوره قبل از استقرار، اخذ اول  نيباشد. ا یم
 شده است.  ميسال تاکنون( تقس 2،  2019) نامهي گواه نيسال(، اخذ سوم 3) دي و دامنه جد 17025استاندارد 

بخش    تيرضا   جي درصد نتا  راتييو با استفاده از نمودار تغ  ديگرد  ليو تحل  هيو تجز   یآزمون مهارت بررس  253پژوهش تعداد    نيدر ا
(  Z-Scoreآزمون مهارت ) جيگذار بر نتا ري قرار گرفت. سپس عوامل تاث ی ابيمهارت شرکت کرده در هر سال مورد ارز   یهابه کل آزمون

 :دند ي گرد يیسا شنا ريبه شرح ز

 پرسنل  یکمبود آموزش و کم تجربگ
 ج يمناسب نتا  ليو تحل هيعدم تجز 
 زات يتجه یفرسودگ
 در محدوده نامناسب  PTانتخاب 

 PTبرگزار کننده   یخطا
 انتخاب روش آزمون نامناسب 

 زات يتجه ونيبراسي مناسب کال شيعدم پا 
 نامناسب  یا يدر مد PTانتخاب 

 نمونه در زمان حمل و نقل بيآس
 اشتباه در انجام محاسبات 

 ی اشتباه در گزارش ده
  ی قرار گرفت. انجام اقدامات اصالح  یمورد بررس MEGنمونه  یبر رو EO/EG شگاهيمهارت آزما یآزمونها جيبه عنوان مثال نتا نيهمچن

 بهبود مستمر قرار داده است.  ريرا در مس شگاهيفوق آزما یهاليو تحل هيبر اساس تجز

 مقاالت 

 سين محمودی ح
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 سوابق تحصيلی  

 نوآوری تکنولوژی -فوق ليسانس مديريت تکنولوژی

 ای  سوابق حرفه 
 های مديريت ای اعتباربخشی و ارزيابی انطباق و استانداردهای سيستمکارشناس حرفه

 سرارزياب نهادهای بازرسی در مرکز ملی تاييد صالحيت ايران 
 مدرس پژوهشگاه استاندارد 

 ی ملی سازمان ملی استاندارد ايران کارشناس دفتر تدوين استانداردها
 های فنی متناظر:دبير کميته

- ISO/ISIRI/TC 286  )مديريت روابط کسب و کار مشارکتی( 

- ISO/ISIRI/TC324 )اقتصاد اشتراکی( 

دهای  های مديريت استاندار دبير و ويراستار بسياری از استانداردهای ملی ايران در زمينه ارزيابی انطباق، تاييد صالحيت، سيستم
 رشته مکانيک

 

 خالصه ارائه 

 نسبت به   1399دوم(: سال    نظر د ي )تجد   17025  ی س ی ا یآ   زو ي ا   - ران ي ا   ی استاندارد مل   ی د ي کل  رات ييتغ 
 1386سال    ش يرا يو 

و    ISO/IEC 17025:2017المللی  بر اساس استاندارد بين  1399نظر دوم(: سال  )تجديد  17025سی  ایايزو آی  -استاندارد ملی ايران 
مطابق با آخرين مقررات موجود در کميته ارزيابی انطباق سازمان بين المللی استاندارد   به شيوه معادل يکسان تهيه و تدوين شده است.

(ISO CASCO  کليه استانداردهای تدوين شده در اين کميته از حدود )ميالدی با در نظر گرفتن شکل    2011سال قبل يعنی سال    10
 شوند. المقدور يکسان تهيه و منتشر میمحتوايی حتی و 

و عناصر   QS-CAS-PROC-01مندرج در مدرک  17000توان به ساختار عمومی مورد نظر در مجموعه استانداردهای به شکل خالصه می
 اشاره کرد.  QS-CAS-PROC-33مشترک، مندرج در مدرک  

ايران ملی  استاندارد  آی  -لذا  سال  يد)تجد  17025سی  ایايزو  دوم(:  بين  1399نظر  منبع  از  تبعيت  يعنی به  خود   المللی 
 ISO/IEC 17025:2017  دستخوش تغييرات زيادی شده است.1386نسبت به ويرايش سال ، 

،  مند، ايجاد انعطاف موثر در الزامات فرايندیتوان به تاکيد بر تفکر مبتنی بر ريسک به عنوان يک مفهوم پويای نظام به شکل خالصه می
سپاری گيری، تجميع برونهای سازمانی اشاره کرد. موارد مهم ديگر شامل قاعده تصميمهای اجرايی، اطالعات مدون و مسئوليتروش

 ها و بهبود است.ها و فرصت با تامين کنندگان، توجه به ريسک

هم از نظر شکل    1386بت به ويرايش  نس  1399در اين يادداشت سعی شده است، همراه با جزييات به تغييرات و بهبودهای ويرايش  
 و هم از نظر محتوا پرداخته شود.

 

 مقاالت 

 بخشان سامان روح 
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 سوابق تحصيلی  

 ه يتجز  یميشفوق ليسانس 

 ای  سوابق حرفه 
 مجتمع فوالد مبارکهی ساز آهن اهگشيکارشناس آزما 

 مشاور علمی شرکت پرچمداران صنعت نوين 
 آرايشی و بهداشتی آسپيان دارومسئول فنی کارخانجات دارويی، 

 همکاری با مرکز تحقيقات غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شيراز
 المللی به منظور بروزسازی و همچنين تدوين استانداردهای داخلی از استانداردهای بين همکاری با مجتمع فوالد مبارکه اصفهان
 المللی در زمينه رفع مشکالت توليد بين همکاری با مجتمع فوالد مبارکه اصفهان

 

 خالصه ارائه 

 ت يف ي ک  ن ي در جهت تضم   ی شگاه ي آزما   ن ي ب  سه يعملکرد نادرست مقا   سک ير 
توانند ريسک  توانند در ارزيابی عملکرد يک آزمايشگاه نقش بسزايی داشته باشند، میرغم اينکه می مقايسات بين آزمايشگاهی علی 

تواند از منابع مختلفی نشات بگيرند شامل نمونه، ها می تضمين کيفيت نتايج آزمايشگاه داشته باشند. اين ريسک هايی را بالقوه برای  
شرکتآزمايشگاه میهای  که  فوق  موارد  همه  تفصيلی  صورت  به  مقاله  اين  در  برگزارکننده.  و  بين کننده  مقايسات  عملکرد  توانند 

گيرند. مهمترين ويژگی يک نمونه مقايسات بين آزمايشگاهی همگن بودن آن قرار میآزمايشگاهی را زير سوال ببرند مورد بررسی  
شرکت گردد.  بررسی  برگزارکننده  توسط  مطالعات  در  استفاده  از  قبل  مطلوب  صورت  به  بايد  که  بين است  مقايسات  در  کنندگان 

ها از  رد ارزيابی قرار گيرند تا صالحيت آزمايشگاهآزمايشگاهی بايد قبل از شرکت در مطالعات بين آزمايشگاهی توسط برگزارکننده مو
بين  مطالعات  برگزاری  قابليت  فنی  نظر  از  بايد  آزمايشگاهی  بين  مطالعات  برگزارکننده  شود.  بررسی  پرسنل  و  منابع  تجهيزات،  نظر 

قبل از برگزاری مقايسات تا    تواند از آماده سازی نمونه همگنآزمايشگاهی را داشته باشد تا عملکرد آن حفظ گردد. اين قابليت می 
تواند بر روی پراکندگی نتايج و همچنين بزرگ شدن محدوده تحليل مناسب آماری نتايج در گزارش نهايی باشد. ناهمگن بودن نمونه می

فت نمونه و تواند به دليل باکننده تاثير بسزايی داشته باشد که میهای شرکتعدم قطعيت و يا تلورانس مجاز نتايج توسط آزمايشگاه
تواند عملکرد کيفی خود در تکرارپذيری  يا حتی عملکرد ضعيف برگزارکننده اين ناهمگنی ايجاد شود. هر آزمايشگاه با تکرار آزمون می 

کنندگان مقايسه نمايد وليکن ميانگين نتايج يک آزمايشگاه در عملکرد صحت آن مورد ارزيابی  و يا تکثيرپذيری نتايج را با ساير شرکت
تواند بر روی عدد مبنا که ممکن است ميانگين و رو اگر نتايج پراکندگی ناهمگنی داشته باشند اين پراکندگی می گيرد. از اينار میقر

 يا ميانه نتايج باشد تاثير گذار باشد. 

 

 مقاالت 

 آتشبار                      یزند   دینو
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 سوابق تحصيلی  

 مهندسی صنايع پليمر فوق ليسانس 

 ای  سوابق حرفه 
 کارشناس تضمين کيفيت شرکت پليمر آرياساسول 

 

 خالصه ارائه 

 يی ا ي م ي ش   ی ها ش يدر آزما   سک يبر ر   ی تفکر مبتن  ی اجرا 
الزام    کي به عنوان    ت،يفيک  تي ريمد  ستميبا س  سکيبر ر  یتفکر مبتن  یکپارچگ، يISO 9001(2015) شده در    جاديا  راتييتغ  جهيدر نت

  شگاه يآزما  یبرا  دي نبا  سکي، هرچند مفهوم ر ISO/IEC 17025و    ISO 9001  نيشيپ  یهامطرح شد. در نسخه  ISO/IEC 17025در    دي جد
  يی هایو موثر، نگران  یعمل  وهيها به شروزمره آن  یها اتيدر عمل  سکيبر ر  یتفکر مبتن  ینحوه معرف  دباشد، اما در مور   دي آزمون جد

  یهاو راه  يیبالقوه شناسا  یها   سکياز ر  یتعداد  یجار  سکير   تيريمد   نديفرا  هياول  یدارد. در مقاله حاضر عالوه بر بازنگروجود  
  یها یابيارز   ج ياز نتا   ت ير يو نحوه استفاده مد  سکير   تي ريمد   نديفرا  یاده سازياجتناب از آنها مورد بحث قرار گرفته و در مورد پ

  یمطالب   ،یاز اثرات منف   یريو جلوگ  افتهيبهبود    جيبه  نتا  یابيدست  ،تير يمد  ستميس  یاثربخش  شيجهت افزاها  کشف فرصت  یمنظم برا
 عنوان شده است. 

 مقاالت 

 مرضيه عطاری 
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 تقدير از مشتريان  

شرکت پيشگامان کيفيت پاسارگاد ضمن ارج نهادن حضور مشتريان عزيز در همايش ساليانه 
ها ما را  قدردانی و سپاس را از مشتريانی که در طول اين سالمشتريان، مفتخر است مراتب  
   اند به عمل آورد.شايسته خدمت رسانی دانسته

    پتروشيمی مارون ❖
 فوالد آلياژی ايران ❖

 )برزويه( ینور  یميپتروش ❖
 اساسول يآر  مريپل ❖
 شازند )اراک(  یميپتروش ❖

 فوالد هرمزگان جنوب ❖
 زاگرس یميپتروش ❖

 ی پارس ميپتروش ❖

 فاضالب استان هرمزگانآب و  ❖

 آب و فاضالب استان اصفهان ❖
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 سازمان متبوع  سمت  نام و نام خانوادگی  رديف 
 آب و فاضالب منطقه گرگان  کارشناس آزمايشگاه تصفيه خانه ناهارخوران گرگان  آرزو کشيری  1
 پتروشيمی پارس  آزمايشگاه سرپرست سيستم  پگاه منتظری  2
 پتروشيمی پارس  سرپرست آزمايشگاه استحصال اتان  مهدی آقاعليپور  3
 صنايع معدنی فوالد سنگان  رئيس آزمايشگاه  ايمان اکبری  4
 شرکت سايپا  مدير کيفيت محمدرضا گودرزی 5
 فاضالب تهران  رييس اداره کنترل کيفی ميکروبی  آذرمهر انصافپور 6
 فاضالب تهران  کارشناس آزمايشگاه ميکروبی عارفيار مرضيه  7
 آب و فاضالب استان آذربايجان شرقی  رئيس اداره کنترل کيفيت  مهشيد کشاورزی  8
 آب و فاضالب استان آذربايجان شرقی  رئيس آزمايشگاه  سهيال محمدياری 9

 بناگسترکرانه  مدير کنترل کيفيت  علی مصطفايی راد  10
 سازمان ملی استاندارد ايران  کارشناس  بخشان سامان روح  11
 ابفای تهران  کارشناس آزمايشگاه مرجع ابفای تهران  الهه هاشمی 12
 آب وفاضالب غرب تهران  مدير دفترکنترل کيفيت آب وفاضالب انسيه ازگلی  13
 پتروشيمی مارون  رييس آزمايشگاه  حسين توکل  14
 صنام آزمايشگاه مدير  محسن ملک محمدی  15
 اب و فاضالب اذربايجان غربی کارشناس مسئول ازمايشگاه تجزيه دستگاهی و مدير فنی ازمايشگاه شيمی  ازيتا حسين زاده  16
 رامامهر آريا  مدير کيفيت آزمايشگاه  علی يزدی 17
 رامامهر آريا  مدير فنی آزمايشگاه  اميرحسين عرب وند  18
 رامامهر آريا  آزمايشگاه مدير فنی  زهرا ميری  19
 شهر تهران  4آب و فاضالب منطقه  مدير دفتر کنترل کيفيت احمد رمضان نژاد  20
 3آب و فاضالب منطقه  کارشناس ميکروبيولوژی آزمايشگاه آب فائزه منظور  21
 3آب و فاضالب منطقه  کارشناس  آمنه طباطبايی  22
 صنعتی افراين مجتمع  رئيس آزمايشگاه ها  مرتضی رخشی 23
 کاوه سلولز زرين  رييس تضمين کيفيت  نجمه نصيری خلجی 24
 آزمايشگاه شرکت احيا استيل فوالد  - سيما سلطانی 25

 )سن ايچ(  عاليفرد مدير فنی آزمايشگاه  علی نورايی 26
 - عضو گروه مميزی شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور  حميده نکودری 27
 آب و فاضالب استان خراسان رضوی کارشناس مسئول کنترل کيفيت آب مرتضی برغمدی 28
 صنايع فوالد کاويان گهر سيرجان  سرپرست آزمايشگاه  هانيه نورمندی پور  29
 مجتمع فوالد خراسان  مدير کنترل کيفی و آزمايشگاهها  اميررضا هيهات 30
 مجتمع فوالد خراسان  آزمايشگاههای فوالدسازی رئيس کنترل کيفی و  علی اکبر حسين آبادی  31
 مجتمع فوالد خراسان  کارشناس مسئول آزمايشگاه فوالدسازی  سعيد روفيان  32
 مجتمع فوالد خراسان  رياست آزمايشگاه  امير عليشاهی  33
 مجتمع فوالد خراسان  سرپرست آزمايشگاه سياالت رضا اسدی 34
 مجتمع فوالد خراسان  آزمايشگاه کارشناس  رامين قانعی 35
 مجتمع فوالد خراسان  کارشناس مسئول کنترل کيفی و آزمايشگاه نورد عليرضا خرم آبادی  36
 مجتمع فوالد خراسان  تکنسين کنترل کيفی و آزمايشگاه نورد  محمد نصرآبادی  37
 مجتمع فوالد خراسان  تکنسين آزمايشگاه نورد  علی عابدينی 38
 مجتمع فوالد خراسان  تکنسين آزمايشگاه نورد  دهنوی مجيد  39
 به بان فارمد لوتوس  قائم مقام مدير عامل  ايمان کاظميان  40
 پتروشيمی مهاباد  مدير ارشد آزمايشگاه  نسرين خورشيدی  41
 پتروشيمی نوری  شيميست ارشد  احمدرضا رادفر  42
 پتروشيمی نوری  شيميست  عبدالحميد بهره ور  43
 فوالدهرمزگان  کارشناس سيستم مديريت کيفيت  صفيه بهمن زاده  44
 فوالدهرمزگان  مدير کنترل کيفی و آزمايشگاهها  رضا باران پويان  45
 فوالدهرمزگان  سرپرست آزمايشگاه آهن سازی و مواد معدنی عباس اباذری نيا  46
 فوالدهرمزگان  رئيس آزمايشگاه فوالدسازی و مرکزی  اژدی بهرامی 47
 موسسه سرم سازی رازی کرج  موسسه سرم سازی رازی 17025تماينده استاندارد ايزو   علی حکمت 48
 دانشگاه گيالن  دانشجو  نيما علی زاده 49
 دانشگاه گيالن  دانشجو  فاطمه امجدی  50
 دانشگاه گيالن  دانشجو  نويد علی زاده  51

 کنندگان فهرست شرکت 
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 سازمان متبوع  سمت  نام و نام خانوادگی  رديف 
 آزمايشگاه آزما نانوسيستم  مدير تضمين کيفيت  منا عارف پور  52
 پژوهشگاه نيرو  مسئول فنی آزمايشگاه  نفيسه نامجو  53
 پتروشيمی لرستان  رئيس آزمايشگاه  سميه حاجی پور 54
 پتروشيمی مهاباد  مديرفنی آزمايشگاه پليمر  شيرين سالکی 55
 کيميا معادن سپاهان  سرپرست ازمايشگاه  فاطمه جزايری مقدس  56
 شهر تهران  3آب و فاضالب منطقه  مدير دفتر کنترل کيفيت و بهداشت آب فرامرزی سيمين  57
 آريا جنوب ايرانيان  مدير کنترل کيفيت و آزمايشگاه  ياسر حيدری  58
 مجتمع فوالد مبارکه  کارشناس آزمايشگاه  نويد زندی آتشبار  59
 پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات کارشناس آزمايشگاه فناوری اطالعات مهدی ارجمند  60
 آب و فاضالب جنوب غرب مدير کنترل کيفيت آب و فاضالب فاطمه گروسی  61
 آب و فاضالب جنوب غرب کارشناس کنترل کيفيت  کبری آقابابايی  62
 پتروشيمی شازند  مدير فنی  حسين محمودی 63
 پتروشيمی شازند  مدير کيفيت فاطمه کهندل  64
 پتروشيمی شازند  17025کارشناس سيستم  ميالد فرهانی  65
 پتروشيمی شازند  رئيس آزمايشگاههای پليمری  زهرا گودرزی 66
 پليمر آرياساسول کارشناس تضمين کيفيت  مرضيه عطاری  67
 آب و فاضالب استان لرستان  رئيس آزمايشگاه مرکزی آب معصومه آرش  68
 آب و فاضالب گتبد کاووس  کنترل کيفيت آب و فاضالبسرپرست اداره  کبری هالکو  69
 اداره اب و فاضالب استان هرمزگان  کارشناس مسئول بخش آب سحر حافظ نژاد  70
 آب و فاضالب استان هرمزگان  کارشناس آزمايشگاه  فائقه شريفی  71
 آب و فاضالب استان هرمزگان  کارشناس مسئول اناليز دستگاهی  وحيد جعفری  72
 آب و فاضالب اصفهان  رءيس کنترل کيفيت فاضالب محمدوحيد آبيارعظيمی 73
 پتروشيمی زاگرس  رئيس آزمايشگاه  علی مخبر 74
 پتروشيمی نوری  شيميست ارشد آزمايشگاه  سيده سميه ميراحمدی  75
 پتروشيمی نوری  معاون آزمايشگاه  جواد رضايی  76
 پتروشيمی نوری  آزمايشگاه سرپرست کنترل   علی مالکی زاده 77
 پتروشيمی نوری  شيميست ارشد  هادی چاوشيان  78
 پتروشيمی نوری  رييس آزمايشگاه  مهدی عليمردان 79
 ران يا  یاژيفوالد آل شگاه يآزما  سيرئ یاصغر عابد یعل 80
 پژوهشگاه استاندارد  کارشناس  نرگس شهرودی 81
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