
 

                      

 

 

 مشاوره   خدمات  معرفی 
 ISO/IEC 17025استاندارد 



 

 

  

 

 تجربه  سال  15  از  بیش  با  پاسارگاد،  کیفیت  پیشگامان  شرکت دانش بنیان
 نیاز   مورد  محصوالت  و   خدمات  از  کاملی  مجموعه  خود  کارشناسان   و   مدیران

  را  ISO/IEC 17025 استاندارد اساس بر هاآزمایشگاه اعتباردهی جهت
 به   دارد   قصد   خود  المللی بین   شرکای   همکاری  با  شرکت  این.  کندمی   ارائه

  هاییحل راه  ارائه در پیشرو  و مرجع اعتمادترین قابل انتخاب، نخستین
شود و با ایجاد روابط تجاری پایدار با   تبدیل خود مشتریان  به نوآورانه
المللی و به کار گیری نیروی انسانی متخصص ی معتبر ملی و بینهاسازمان

های جامع به مشتریان ارائه شده و حلها، راهو توانمندسازی مستمر آن
از این طریق حقوق و رضایت کلیه ذینفعان سازمان شامل کارکنان،  

 کنندگان، جامعه و دولت تامین میگردد.سهامداران، مشتریان، تامین 
 

  استقرار با  ارتباط در پاسارگاد کیفیت پیشگامان شرکت خدمات
 :است  زیر شرح به هاآزمایشگاه  در    ISO/IEC 17025استاندارد

 ISO/IEC 17025 استاندارد  مشاوره خدمات ارائه - 
 تخصصی   آموزشی هایدوره برگزاری - 
 (PT) مهارت هایآزمون  برگزاری - 
 (CRMs) شده گواهی مرجع  مواد تامین  و تولید - 

 .فرمائید حاصل تماس  شرکت این با ، بیشتر اطالعات  دریافت جهت
 : PQP با ارتباطی هایراه

 طبقه -74 پالک -شهرتاش خیابان -شمالی سهروردی -تهران: آدرس
 11 واحد -3

 02188546426: تلفن
 02186030627: فاکس

 info@qualitypioneers.ir 

 www.qualitypioneers.ir                   www.pqp-pt.com 
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 المللی شرکای بین معرفی  
 

، شرکت  ISO/IEC 17025به منظور ارتقای کیفیت خدمات ارایه شده در زمینه آموزش و مشاوره بر اساس استاندارد 
 المللی به شرح زیر نموده است: های تجاری با مراجع معتبر بینپیشگامان کیفیت پاسارگاد، اقدام به برقراری شراکت

 
 

 کانادا   PECB شرکت 

  ISO/IEC 17024باشد که بر اساس استاندارد  یک مرجع صدور گواهینامه به افراد می  PECB  شرکت
 آمریکا تاییدصالحیت شده است.  IASاز سوی 

همکار رسمی آموزشی این شرکت در ایران بوده و دوره   (PQP)شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد 
 نماید.را تحت اعتبار این شرکت برگزار می «ISO/IEC 17025استاندارد    ی اب ی »سرارز آموزشی 

 (TURKAK)  ه ی ترک   ت ی دصالح ییتا   آژانس 

چندجانبه  ییو امضاکننده توافقنامه شناسا یالمللنیب تیدصالحییمرجع تا کی TURKAK شرکت
(MRA)  ها المللی تاییدصالحیت آزمایشگاهعضو کامل اتحادیه بینو(ILAC) های بوده و گواهینامه

 باشند.المللی میصادره توسط این مرجع دارای باالترین سطح اعتبار بین

شگاه در صنایع مختلف به آزمای 30تاکنون به بیش از  (PQP)شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد 
 خدمات ارایه نموده است. این خدمات عبارتند از: TURKAKمنظور تاییدصالحیت از سوی 

 دور  های الزم جهت انجام ارزیابی به صورت در محل یا از راهانجام کلیه هماهنگی(Remote) 

 ترجمه مستندات 

  ارزیابیحضور در ارزیابی نهایی به منظور ترجمه و تسهیل فرایند 

 های احتمالیانطباقها به منظور تهیه طرح رفع عدممشاوره به آزمایشگاه 

 های الزم تا مرحله اخذ گواهینامه تاییدصالحیتانجام هماهنگی 

 دانمارک   Lab Quality International شرکت 

دانمارک یک شرکت فعال در زمینه مشاوره و آموزش   Lab Quality International شرکت
 Lorensبوده و مدیریت آن بر عهده آقای  ISO/IEC 17025شامل  17000استانداردهای سری 

Sibbesen مدیر کارگروه صحه(ها در گذاری روشEurachem می ).باشد 

دوره  همکار رسمی آموزشی این شرکت در ایران بوده و  (PQP)شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد 
 نماید. را تحت اعتبار این شرکت برگزار می  ISO/IEC 17025روزه الزامات استاندارد    4جامع  آموزشی  



  

ارزیابی اولیه

Gap)فاصلهتحلیلوتجزیه• Analysis)موجودوضعیتمیانمغایرت هایشناساییمنظوربه
ISO/IECاستانداردوآزمایشگاه 17025

دوره  
آموزشی

ISO/IECاستاندارداساسبرمستندسازیومبانیآموزشیدورهبرگزاری• 17025

مستندسازی

ISO/IECاستانداردنیازموردمستنداتتهیه• کیفیت،نظامنامهکیفیت،خط مشیشامل17025
اجراییروش های

استقرار
آزمایشگاه درمستنداتاجرایبرنظارتوشدهتدوینمستنداتاستقرار•

دوره
آموزشی

آزمونهایروشگذاریصحهوتصدیق⚫آزمایشگاهدرآماریفنونکاربرد•
اندازه گیریعدم قطعیتتخمین⚫خارجیوداخلیکیفیتکنترل•
نمونه برداریتخمین عدم قطعیت ⚫ارزیابی ریسک در آزمایشگاه•

دوره ممیزی 
داخلی

ISO/IECاستاندارداساسبرداخلیممیزیآموزشیدورهبرگزاری• 17025

ممیزی داخلی

تبطمراقداماتاتخاذوبالقوهعدم انطباق هایشناساییمنظوربهآزمایشگاهداخلیممیزی•
شدهشناساییعدم انطباق هایرفعجهت

رفع عدم انطباق ها و انجام اقدامات اصالحی در آزمایشگاه•

بازنگری
مدیریت

آزمایشگاهدرسیستماستقرارروندبررسیومدیریتبازنگریجلسهبرگزاری•

ممیزی نهایی

آزمایشگاهنهاییممیزیانجامجهتاعتباردهیمرجعباهماهنگی نجاما•
حضور در ارزیابی نهایی آزمایشگاه  و همکاری با آزمایشگاه  جهت رفع موارد عدم انطباق•

 در آزمایشگاه  ISO/IEC 17025مراحل استقرار استاندارد 

 کلیه برای را امکان  این آگاهی، افزایش با تا برآنیم ما
 محصوالت خاطر اطمینان با تا  نمائیم فراهم خود مشتریان

 .نمایند عرضه المللیبین و داخلی بازارهای به را خود



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معرفی خدمات الکترونیکی  
 مشاوره و آموزش 

 

بستر الزم به منظور   (PQP)های ناشی از شیوع ویروس کرونا، شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد  با توجه به محدودیت
ای از خدمات خود به صورت از راه دور و از طریق اینترنت را به شرح زیر فراهم نموده است. در ارایه بخش عمده

مات تالش شده است تا خدمات ارایه شده دارای اثربخشی های مورد نیاز جهت این خدآوریطراحی و استفاده از فن
های مربوط به حضور کارشناس در محل و نتایج جلسات حضوری/ در محل بوده تا عالوه بر حفظ کیفیت خدمات، هزینه

آزمایشگاه شامل ایاب و ذهاب و اقامت نیز کاهش یابند. الزم به توضیح است که ارایه خدمات به صورت از راه دور 
(Remote)  در استانداردهای مرتبط با تاییدصالحیت شاملISO/IEC 17011  الزامات مربوط به شایستگی مراجع(

 TURKAKآمریکا و    A2LAتاییدصالحیت( نیز مورد اشاره و تایید قرار گرفته و توسط مراجع تاییدصالحیت مختلف مانند  
 گیرد. ای مورد استفاده قرار میترکیه به صورت گسترده

 

 های عمومی و اختصاصی برای مشتریان آموزش 

 باشد: شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد دارای امکانات زیر می  (remote training)سیستم خدمات آموزش از راه دور  

 دو جانبه  تعاملدر اتاق اختصاصی جهت  نترنتیا قیاز طر گیرندگانو آموزش درسزمان محضور هم ❖

کنندگان تا در صورت دورکاری یا الزام به رعایت های کاربری جداگانه برای هر یک از شرکتامکان ایجاد حساب ❖
کنندگان قادر باشند از محل مورد نظر خود در دوره آموزشی شرکت گذاری اجتماعی، هر یک از شرکتفاصله

 داشته باشند.

  های مربوط به نمایش های مربوط به تمرینات از طریق سامانه آنالین و همچنین قابلیت ارسال جزوه و فایل امکان  ❖
   … و فایل ارسال دسکتاپ، اشتراک دیجیتال، بردوایت فیلم،

 قابلیت دسترسی به اتاق مجازی آموزش از طریق موبایل و کامپیوتر  ❖

 کمسازی میکروفون و وبین از طریق فعال امکان برقراری ارتباط شنیداری و دیداری بین طرف ❖

 گیرندگان با امکان دانلود برای مدرس و آموزش امکان اشتراک فایل ❖

 های آتیبرداریامکان ضبط دوره آموزشی به صورت کامل جهت بهره  ❖

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ها برگزاری جلسات رفع اشکال حین پروژه 

خدمات الکترونیکی برگزاری جلسات بر مبنای امکان تبادل فایل و پرسش و پاسخ طراحی شده است و دارای سیستم  
 :باشدامکانات زیر می

 دو جانبه   تعاملدر اتاق اختصاصی مربوطه جهت    نترنتیا  قیاز طر  زمان مشاور و کارشناسان آزمایشگاهحضور هم ❖

 کمسازی میکروفون و وبدیداری بین طرفین از طریق فعال امکان برقراری ارتباط شنیداری و  ❖

 با امکان دانلود برای مشاور و کارشناسان آزمایشگاه امکان اشتراک فایل ❖

 های آتیبرداریامکان ضبط جلسات به صورت کامل جهت بهره  ❖

 

 ها برگزاری ممیزی آزمایشگاه 

 :باشدها دارای امکانات زیر میآزمایشگاهسیستم خدمات الکترونیکی انجام ممیزی 

 هاهای فنی آزمایشگاهزمان سیستم مدیریت و بخشهای مجازی جداگانه جهت ارزیابی همامکان ایجاد اتاق ❖

های آزمایشگاه به صورت زنده از طریق ارتباط با یک ها و انجام فعالیتامکان مشاهده شرایط محیطی آزمایشگاه ❖

 مستقر در آزمایشگاهدوربین موبایل 

 کمسازی میکروفون و وبامکان برقراری ارتباط شنیداری و دیداری بین طرفین از طریق فعال  ❖

 شوندگان با امکان دانلود برای ممیز و ممیزی  امکان اشتراک فایل ❖

 های آتیبرداریامکان ضبط جلسات به صورت کامل جهت بهره  ❖

 های ممیزیان در اتاقزمامکان حضور چند کاربر مختلف به صورت هم ❖

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مشاوره گروهی   خدمات   معرفی 

افزایی به منظور افزایش کیفیت خدمات مشاوره خود و همچنین ایجاد هم (PQP)شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد 
. این جلسات به طراحی خدمات مشاوره گروهی نموده استاقدام به ختلف های ماز طریق تبادل تجربیات سازمان

 دهند:های زیر را پوشش میصورت مجازی برگزار شده و حوزه

 آب                                    ییایمیش یهاآزمون 

 آب  یدستگاه یهاآزمون 

 آب یولوژیکروبیم یهاآزمون 

 مرهایپل یکیمکان یهاآزمون 

 فوالد یکیمکان یهاآزمون 
 و گندله یآهن اسفنج ییایمیش یهاآزمون 
 فوالد یدستگاه /ییایمیش یهاآزمون 
 یمیپتروش /یمحصوالت نفت یکیزیف /ییایمیش یهاآزمون 

  یگاز  یهاآزمون 

سازی الزامات پیاده   با چگونگیمختلف حضور یافته و به صورت عملی    هایآزمایشگاهکنندگان از  شرکت  در این جلسات
اهند شد. تمرکز این جلسات بر موضوعات زیر خواهد برای یک روش آزمون خاص آشنا خو  ISO/IEC 17025استاندارد  

 بود: 

  /روش آزمونگذاری صحهتصدیق 

  ها های کنترل کیفیت و تشریح چگونگی انجام این فعالیتریزی فعالیتبرنامه 

  تهیه مواد مرجع داخلی/ مواد کنترل کیفیت(QCMs) 

 گیریقطعیت اندازهارزیابی عدم 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 خدمات شرح  
بسته  

 1پیشنهادی  
بسته  

 2پیشنهادی  
بسته  

 3پیشنهادی  

 Gapارزیابی اولیه آزمایشگاه به صورت در محل و ارایه گزارش  

Analysis 
✓   

ارزیابی اولیه آزمایشگاه به صورت غیرحضوری )از راه دور( از 
 PQPطریق سامانه خدمات الکترونیکی 

 ✓ ✓ 

 ✓ ✓ ✓ (Gap Analysis)تهیه و ارسال گزارش ارزیابی اولیه آزمایشگاه 

برگزاری دوره آموزشی مبانی و مستندسازی بر اساس استاندارد 
ISO/IEC 17025 به صورت در محل ✓ ✓  

برگزاری دوره آموزشی مبانی و مستندسازی بر اساس استاندارد 
ISO/IEC 17025  به صورت غیرحضوری )از راه دور( از طریق

 PQPسامانه خدمات الکترونیکی 
  ✓ 

های )روش  ISO/IEC 17025طراحی مستندات مرتبط با استاندارد  
   ✓ اجرایی( و ارایه مستندات در محل آزمایشگاه

های )روش  ISO/IEC 17025طراحی مستندات مرتبط با استاندارد  
اجرایی( و ارایه مستندات به صورت غیرحضوری )از راه دور( از 

 PQPطریق سامانه خدمات الکترونیکی 
 ✓  

  ISO/IEC 17025ارایه قالب مستندات مرتبط با استاندارد 
های اجرایی( و ارایه مستندات و برگزاری جلسات توجیهی )روش

به صورت غیرحضوری )از راه دور( از طریق سامانه خدمات 
 PQPالکترونیکی 

  ✓ 

   ✓ برگزاری جلسات رفع اشکال و پرسش و پاسخ در محل آزمایشگاه

برگزاری جلسات رفع اشکال به صورت غیرحضوری )از راه دور(  
 PQPاز طریق سامانه خدمات الکترونیکی 

 ✓ ✓ 

  ✓ ✓ برگزاری دوره آموزشی کاربرد فنون آماری در محل آزمایشگاه

برگزاری دوره آموزشی کاربرد فنون آماری به صورت غیرحضوری 
 PQP)از راه دور( از طریق سامانه خدمات الکترونیکی 

  ✓ 

های آزمون در محل گذاری روشبرگزاری دوره آموزشی صحه
  ✓ ✓ آزمایشگاه

های آزمون به صورت گذاری روشبرگزاری دوره آموزشی صحه
 PQPغیرحضوری )از راه دور( از طریق سامانه خدمات الکترونیکی  

  ✓ 

 های مشاوره معرفی بسته 
 



 خدمات شرح  
بسته  

 1پیشنهادی  
بسته  

 2پیشنهادی  
بسته  

 3پیشنهادی  

برگزاری دوره آموزشی کنترل کیفیت داخلی و خارجی در محل 
  ✓ ✓ آزمایشگاه

برگزاری دوره آموزشی کنترل کیفیت داخلی و خارجی به صورت 
 PQPغیرحضوری )از راه دور( از طریق سامانه خدمات الکترونیکی  

  ✓ 

  ✓ ✓ قطعیت در محل آزمایشگاهبرگزاری دوره آموزشی ارزیابی عدم

قطعیت به صورت غیرحضوری برگزاری دوره آموزشی ارزیابی عدم
 PQP)از راه دور( از طریق سامانه خدمات الکترونیکی 

  ✓ 

   ✓ برگزاری دوره آموزشی ارزیابی ریسک در محل آزمایشگاه

برگزاری دوره آموزشی ارزیابی ریسک به صورت غیرحضوری )از 
 PQPکی راه دور( از طریق سامانه خدمات الکترونی

 ✓ ✓ 

برداری در محل قطعیت نمونه برگزاری دوره آموزشی ارزیابی عدم
  ✓ ✓ آزمایشگاه

برداری به قطعیت نمونهبرگزاری دوره آموزشی ارزیابی عدم
صورت غیرحضوری )از راه دور( از طریق سامانه خدمات 

 PQPالکترونیکی 
  ✓ 

  ✓ ✓ برگزاری دوره آموزشی ممیزی داخلی در محل آزمایشگاه

برگزاری دوره آموزشی ممیزی داخلی به صورت غیرحضوری )از 
 PQPراه دور( از طریق سامانه خدمات الکترونیکی 

  ✓ 

  ✓ ✓ انجام ممیزی داخلی آزمایشگاه در محل

انجام ممیزی داخلی آزمایشگاه به صورت غیرحضوری )از راه دور( 
 PQPاز طریق سامانه خدمات الکترونیکی 

  ✓ 

های انطباقتهیه و ارسال گزارش ممیزی داخلی شامل عدم
 ✓ ✓ ✓ شناسایی شده

های ممیزی داخلی در محل برگزاری جلسه به منظور پیگیری یافته 
  ✓ ✓ آزمایشگاه

های ممیزی داخلی به برگزاری جلسه به منظور پیگیری یافته
صورت غیرحضوری )از راه دور( از طریق سامانه خدمات 

 PQPالکترونیکی 
  ✓ 

   ✓ حضور در جلسه بازنگری مدیریت آزمایشگاه به صورت حضوری

حضور در جلسه بازنگری مدیریت آزمایشگاه به صورت 
 PQPغیرحضوری )از راه دور( از طریق سامانه خدمات الکترونیکی  

 ✓ ✓ 
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 پتروشیمی پارس
 ترکیه TURKAKتایید صالحیت از موسسه  -وضعیت: اتمام پروژه

 

 پتروشیمی زاگرس
 ترکیه TURKAKتایید صالحیت از موسسه  -وضعیت: اتمام پروژه

 

 پتروشیمی مبین 
  ترکیه TURKAKتایید صالحیت از موسسه  -اتمام پروژهوضعیت: 

 

 پتروشیمی غدیر
 اتمام پروژه وضعیت: 

 

 پتروشیمی مهر
 ترکیه TURKAKتایید صالحیت از موسسه  -وضعیت: اتمام پروژه

 

 پتروشیمی کرمانشاه 
 ترکیه TURKAKتایید صالحیت از موسسه  -وضعیت: اتمام پروژه

 

 (برزویه) نوریپتروشیمی 
  ترکیه TURKAKتایید صالحیت از موسسه  -اتمام پروژهوضعیت: 

 

 پتروشیمی مارون
 ترکیه TURKAKتایید صالحیت از موسسه  -وضعیت: اتمام پروژه

 

 (اراک) شازند پتروشیمی
 ترکیه TURKAKتایید صالحیت از موسسه  -وضعیت: اتمام پروژه
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در   ISO/IEC 17043و   ISO/IEC 17025)استانداردهای  پلیمر آریاساسول
 های مهارت(ه برگزاری آزمونزمین

  ترکیه TURKAKتایید صالحیت از موسسه  -اتمام پروژهوضعیت: 

 

 پتروشیمی خوزستان
 وضعیت: اتمام پروژه 

 

 پتروشیمی بوعلی سینا
 آلمان DAKKS (DAP)تایید صالحیت از موسسه  -وضعیت: اتمام پروژه

 

 پتروشیمی جم
  آلمان DAKKS (DAP)تایید صالحیت از موسسه  -اتمام پروژهوضعیت: 

 

 پتروشیمی بیستون
 وضعیت: اتمام پروژه 

 

 مهابادپتروشیمی 
 ترکیه TURKAKتایید صالحیت از موسسه  -اتمام پروژهوضعیت: 

 

 مرجانپتروشیمی 
 اجرا حال در وضعیت: 

 

 لرستانپتروشیمی 
 تائید صالحیت از مرکز ملی تائید صالحیت ایران -وضعیت: اتمام پروژه

 

 جم فجر گاز  پاالیش
 اتمام پروژه وضعیت: 
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 دوده فام صدف
 تائید صالحیت از مرکز ملی تائید صالحیت ایران -وضعیت: اتمام پروژه

 

 همای ماندگار انرژی 
 در حال اجراوضعیت: 

 

 آب و فاضالب استان گلستان
تایید شده توسط گروه ممیزی شرکت مهندسی آب و  -پروژهاتمام وضعیت: 

  فاضالب کشور 

 

 همدان یآب و فاضالب روستائ
 اتمام پروژه وضعیت: 

 

 آب و فاضالب بوشهر 
تایید شده توسط گروه ممیزی شرکت مهندسی آب و  -وضعیت: اتمام پروژه

 فاضالب کشور 

 

 آب و فاضالب هرمزگان  
 ترکیه TURKAKتایید صالحیت از موسسه  -وضعیت: اتمام پروژه

 

 آب و فاضالب شهری استان گیالن
تایید شده توسط گروه ممیزی شرکت مهندسی آب و  -وضعیت: اتمام پروژه

 فاضالب کشور 

 

 آب و فاضالب شهری استان مازندران
تایید شده توسط گروه ممیزی شرکت مهندسی آب و  -وضعیت: اتمام پروژه

 فاضالب کشور 

 

 آب و فاضالب شهری استان کهگیلویه و بویراحمد
تایید شده توسط گروه ممیزی شرکت مهندسی آب و  -وضعیت: اتمام پروژه

 فاضالب کشور 

 

 آب و فاضالب روستائی استان کهگیلویه و بویراحمد
شده توسط گروه ممیزی شرکت مهندسی آب و تایید  -وضعیت: اتمام پروژه

 فاضالب کشور 
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 آب و فاضالب استان خراسان رضوی
تایید شده توسط گروه ممیزی شرکت مهندسی آب و  -وضعیت: اتمام پروژه

 فاضالب کشور 

 

 آب و فاضالب استان مرکزی  
 ترکیه TURKAKتایید صالحیت از موسسه  -وضعیت: اتمام پروژه

 

 آب و فاضالب روستایی استان اصفهان
 ترکیه TURKAKتایید صالحیت از موسسه  -وضعیت: اتمام پروژه

 

 تهران 1آب و فاضالب منطقه 
تایید شده توسط گروه ممیزی شرکت مهندسی آب و  -وضعیت: اتمام پروژه

 فاضالب کشور 

 

 تهران 2آب و فاضالب منطقه 
تایید شده توسط گروه ممیزی شرکت مهندسی آب و  -وضعیت: اتمام پروژه

 فاضالب کشور 

 

 آب و فاضالب استان کرمان
 ترکیه TURKAKتایید صالحیت از موسسه  -وضعیت: اتمام پروژه

 

 تهران 4آب و فاضالب منطقه 
 ملی تائید صالحیت ایرانتائید صالحیت از مرکز  -پروژه اتماموضعیت: 

 

 تهران 3آب و فاضالب منطقه 
 تائید صالحیت از مرکز ملی تائید صالحیت ایران -وضعیت: اتمام پروژه

 

 استان تهرانتامین و تصفیه آب و فاصالب 
 تائید صالحیت از مرکز ملی تائید صالحیت ایران -وضعیت: اتمام پروژه
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 بلوچستانآب و فاضالب سیستان و 
تایید شده توسط گروه ممیزی شرکت مهندسی آب و  -اتمام پروژهوضعیت: 

 فاضالب کشور 

 

 آب و فاضالب شرق استان تهران
 تائید صالحیت از مرکز ملی تائید صالحیت ایران -وضعیت: اتمام پروژه

 

 آب و فاضالب استان آذربایجان غربی
 ترکیه TURKAKتایید صالحیت از موسسه  -وضعیت: اتمام پروژه

 

 آب و فاضالب شهر تهران  
 آلمان DAKKS (DAP)تایید صالحیت از موسسه  -وضعیت: اتمام پروژه

 

 آب و فاضالب قزوین
مهندسی آب و تایید شده توسط گروه ممیزی شرکت  -وضعیت: اتمام پروژه

 فاضالب کشور 

 

 آب و فاضالب استان همدان
تایید شده توسط گروه ممیزی شرکت مهندسی آب و  -وضعیت: اتمام پروژه

 فاضالب کشور 

 

 آب و فاضالب اهواز 
تایید شده توسط گروه ممیزی شرکت مهندسی آب و  -اتمام پروژهوضعیت: 

 فاضالب کشور 

 

 آب و فاضالب شیراز 
 ترکیه TURKAKتایید صالحیت از موسسه  -وضعیت: اتمام پروژه

 

 آب و فاضالب استان اصفهان
  ترکیه TURKAKتایید صالحیت از موسسه  -اتمام پروژهوضعیت: 

 

 آب و فاضالب مشهد
  ترکیه TURKAKتایید صالحیت از موسسه  -اتمام پروژهوضعیت: 
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 البرز استانآب و فاضالب 
 آلمان DAKKS (DAP)تایید صالحیت از موسسه  -اتمام پروژهوضعیت: 

 

 کرمان یآب و فاضالب روستائ
 پروژه  اتماموضعیت: 

 

 کاووس  گنبدآب و فاضالب 
تایید شده توسط گروه ممیزی شرکت مهندسی آب و  -اتمام پروژهوضعیت: 

 فاضالب کشور 

 

 یاریآب و فاضالب چهار محال و بخت
تایید شده توسط گروه ممیزی شرکت مهندسی آب و  -اتمام پروژهوضعیت: 

 فاضالب کشور 

 

 رضوی خراسان استان روستاییآب و فاضالب 
 ترکیه TURKAKتایید صالحیت از موسسه  -وضعیت: اتمام پروژه

 

 زنجان فاضالب و آب
تایید شده توسط گروه ممیزی شرکت مهندسی آب و  -اتمام پروژهوضعیت: 

 فاضالب کشور 

 

 لرستان فاضالب و آب
تایید شده توسط گروه ممیزی شرکت مهندسی آب و  -اتمام پروژهوضعیت: 

 فاضالب کشور 

 

 فارس استان فاضالب و آب
تایید شده توسط گروه ممیزی شرکت مهندسی آب و  -اتمام پروژهوضعیت: 

 فاضالب کشور 

 

 خراسان جنوبی استان فاضالب و آب
 وضعیت: در حال اجرا
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 آذربایجان شرقی فاضالب و آب
 وضعیت: در حال اجرا

 

 ایالم فاضالب و آب

 وضعیت: در حال اجرا

 

 صنعت گیالب آتیه
تایید شده توسط گروه ممیزی شرکت مهندسی آب و  -وضعیت: اتمام پروژه

 فاضالب کشور 

 

 فوالد هرمزگان
  ترکیه TURKAKتایید صالحیت از موسسه  -وضعیت: اتمام پروژه

 

 مجتمع صنعتی اسفراین
 ترکیه TURKAKتایید صالحیت از موسسه  -وضعیت: اتمام پروژه

 

 تولیدی چدن سازان
 آلمان DAKKS (DAP)تایید صالحیت از موسسه  -وضعیت: اتمام پروژه

 

 گروه صنعتی سپاهان 
 مرکز ملی تاییدصالحیت ایراندریافت گواهینامه از  -وضعیت: اتمام پروژه

 

 فوالد مبارکه اصفهان مجتمع
  ترکیه TURKAKتایید صالحیت از موسسه  -وضعیت: اتمام پروژه

 

 فوالد آلیاژی ایران
  ترکیه TURKAKتایید صالحیت از موسسه  -وضعیت: اتمام پروژه
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 گیل راد شمال
 مرکز ملی تاییدصالحیت ایراندریافت گواهینامه از  -اتمام پروژهوضعیت: 

 

 ارفع فوالدو  آهن
 وضعیت: در حال اجرا

 

 سبزوار فوالد پارس
 وضعیت: در حال اجرا

 

 آفا شیمی 
 تائید صالحیت از مرکز ملی تائید صالحیت ایران -وضعیت: اتمام پروژه

 

 داروسازی دانا
 تائید صالحیت از مرکز ملی تائید صالحیت ایران -وضعیت: اتمام پروژه

 

 داروسازی اسوه 
 آلمان DAKKS (DAP)تایید صالحیت از موسسه  -وضعیت: اتمام پروژه

 

 داروپخش یداروئ یمیش
 یرانا یتصالح یدتائ یاز مرکز مل یتصالح یدتائ -وضعیت: اتمام پروژه

 

 البرز دارو
 آلمان DAKKS (DAP)تایید صالحیت از موسسه  -وضعیت: اتمام پروژه

 

 داروسازی دکتر عبیدی
 یرانا یتصالح یدتائ یاز مرکز مل یتصالح یدتائ -وضعیت: اتمام پروژه
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 داروسازی کیمیدارو
 وضعیت: اتمام پروژه 

 

 سبحان دارو
 در حال اجراوضعیت: 

 

 ایران پزشکیبهداشتی دانشگاه علوم  معاونت 
 اتمام پروژه وضعیت: 

 

در  ISO 17043استاندارد سازی )پیاده اهواز  شاپور  جندی پزشکی علوم دانشگاه
 های مهارت(زمینه برگزاری آزمون
 وضعیت: در حال اجرا

 

 همپار
 ترکیه TURKAKتایید صالحیت از موسسه  -وضعیت: اتمام پروژه

 

 ویستا بست 
 تائید صالحیت از مرکز ملی تائید صالحیت ایران -پروژهوضعیت: اتمام 

 

 بوتیا صنعت 
 آلمان DAKKS (DAP)تایید صالحیت از موسسه  -وضعیت: اتمام پروژه

 

 شرکت جهان ستاره آریا
 تائید صالحیت از مرکز ملی تائید صالحیت ایران -وضعیت: اتمام پروژه

 

 معاونت غذا و دارو استان اصفهان
 وضعیت: اتمام پروژه 



 ISO/IEC 17025نه طراحی و پیاده سازی استاندارد یدر زم  یی سوابق اجرا 

 

 آزمایشگاه مرکز تشخیص و کنترل مواد بیولوژیک  -سازمان دامپزشکی کشور 
 آلمان DAKKS (DAP)تایید صالحیت از موسسه  -وضعیت: اتمام پروژه

 

 عسل یرینشرکت ش
 ترکیه TURKAKتایید صالحیت از موسسه  -: اتمام پروژهیت وضع

 

 شرکت پارس حیان
 تائید صالحیت از مرکز ملی تائید صالحیت ایران -پروژهوضعیت: اتمام 

 

 آزمایشگاه آزما نانو سیستم
 تائید صالحیت از مرکز ملی تائید صالحیت ایران -وضعیت: اتمام پروژه

 

 خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم
 ترکیه TURKAKتایید صالحیت از موسسه  -وضعیت: اتمام پروژه

 

 کرانه  بناگستر
 تائید صالحیت از مرکز ملی تائید صالحیت ایران -اتمام پروژه: وضعیت 

 

 سایپا
 وضعیت: اتمام پروژه 

 

 خودرو ورق
 وضعیت: در حال اجرا

 

 آزمایشگاه تست موتور سیکلت شرکت تولیدی نیرو محرکه
 تائید صالحیت از مرکز ملی تائید صالحیت ایران -وضعیت: اتمام پروژه

 

 ایران رادیاتور 
 تائید صالحیت از مرکز ملی تائید صالحیت ایران -وضعیت: اتمام پروژه
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 رهام گاز
 وضعیت: اتمام پروژه 

 

 آزمایشگاه کوثر)سازمان خرید سپاه(
 دریافت گواهینامه از نظام تایید صالحیت ایران -وضعیت: اتمام پروژه

 

 عمران زیست آزما )سلکو(
 وضعیت: اتمام پروژه 

 

 خاک آزمانگین
 تائید صالحیت از مرکز ملی تائید صالحیت ایران -وضعیت: اتمام پروژه

 

 پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات
 در حال اجراوضعیت: 

  



 

  

 ISO/IEC 17043 استاندارد   اساس  بر صالحیت   تایید 

 استاندارد اساس بر ایران در   (PT) مهارت هایآزمون برگزاری مرجع اولین (PQP) پاسارگاد کیفیت پیشگامان شرکت
ISO/IEC 17043  اعتباردهی مرجع از  اعتباردهی گواهینامه دریافت به موفق 1392 سال در  شرکت این. باشدمی 

TURKAK ایران صالحیت تائید ملی مرکز از  1395 سال در  و ترکیه(NACI)  .گردید 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 ( PTمهارت )   ی آ زمون ها 
 ISO/IEC 17025مشاوره  

 ی: تهران، خیابان شهید بهشتینشان
 خیابان شهرتاش ،یشمال یخیابان سهرورد

 11سوم، واحد، طبقه 74پالک 
 (021) 86031813تلفن: 

 

www.qualitypioneers.ir 
www.pqp-pt.com 

info@qualitypioneers.ir 


