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پ )  تیفیک  شگامان یشرکت  از طرPQPپاسارگاد  تام  ی المللنیب  یهاشراکت  قی(  امکان  مواد   ن یمعتبرتر  ن یخود 
 . باشدیمراجع را دارا م  نیشده توسط معتبرتر دی( تولCRMsشده ) یمرجع/ مواد مرجع گواه

اعتماد    تیو قابل  یاز درست  نانی ( در حصول اطمCRMsشده )   یمواد مرجع/ مواد مرجع گواه  تیتوجه به اهم  با
در خصوص    ISO/IEC 17025شرکت الزامات استاندارد    ن یشده توسط ا  نی مواد مرجع تام  هی ها، کلآزمون  جینتا

 نامه یگواه  یمواد دارا  نیا  کنندگان نیمتا  شتریرا برآورده نموده و ب  تیقطعو عدم  یشناختاندازه  یابیرد  تیقابل
 . باشندی م ISO 17034بر اساس استاندارد  تیدصالحییتا

 :باشدیرا دارا م ریز  یها( مربوط به حوزه CRMsشده ) یمواد مرجع گواه نی شرکت امکان تام نیا

 زیست مرجع  تکمواد  کالیبراسیون  استانداردهای  )شامل  مرجع  محیطی  مواد  چندعنصری،  و  عنصری 
 گیری ترکیبات آلی شامل سموم و ...( مربوط به اندازه 

   مورد مواد مرجع  فوالد )شامل  و  آهن  و همچنین  مواد مرجع صنایع  تجهیزات  کالیبراسیون  نیاز جهت 
 های آزمون شیمی تر(ارزیابی روش

 های شیمیایی( های فیزیکی و آزمونمواد مرجع نفتی و پتروشیمی )شامل مواد مرجع مربوط به آزمون 

  کلیه استانداردهای( مواد مرجع سیمانNIST )و همچنین انجمن سیمان ژاپن و فرانسه 

  طیف وسیعی از مواد مرجع روی بافت حقیقی( مواد مرجع غذایی )شامل 

سایت این شرکت مراجعه  در وب  (CRMs)صفحه اختصاصی مواد مرجع گواهی شده  جهت کسب اطالعات بیشتر به  
 نمایید.
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  تماس  شرکت این با ، بیشتر اطالعات  دریافت جهت
 . فرمائید حاصل

 
 

 : PQP  با   ارتباطی   های راه 
 خیابان -شمالی سهروردی -تهران : آدرس

 11 واحد - 3 طبقه -74 پالک  -شهرتاش
 02188546426: تلفن

 02186030627: فاکس
 

  کیفیت   پیشگامان 
 نگاه   یک   در   پاسارگاد 

 

  و   خدمات  از   کاملی   مجموعه  خود  کارشناسان  و  مدیران   تجربه  سال  15  از   بیش  با  پاسارگاد،  کیفیت  پیشگامان   شرکت دانش بنیان
  همکاری   با  شرکت  این.  کندمی   ارائه  را   ISO/IEC 17025  استاندارد  اساس  بر  هاآزمایشگاه   اعتباردهی  جهت  نیاز  مورد  محصوالت

  مشتریان   به  نوآورانه  هاییحل  راه  ارائه  در  پیشرو  و  مرجع  اعتمادترین  قابل  انتخاب،   نخستین  به  دارد  قصد   خود  المللیبین  شرکای
سازمان   تبدیل   خود با  پایدار  تجاری  روابط  ایجاد  با  و  و  شود  ملی  معتبر  و  بینهای  متخصص  انسانی  نیروی  گیری  کار  به  و  المللی 

این طریق حقوق و رضایت کلیه ذینفعان سازمان شامل حلها، راهتوانمندسازی مستمر آن  از  ارائه شده و  های جامع به مشتریان 
 کنندگان، جامعه و دولت تامین میگردد.کارکنان، سهامداران، مشتریان، تامین 

 

 شرح   به  ا   ISO/IEC 17025استاندارد  ها بر اساستایید صالحیت آزمایشگاه   با  ارتباط  در  پاسارگاد  کیفیت  پیشگامان  شرکت  خدمات
 : است زیر

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

 
 

 info@qualitypioneers.ir 

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

 telegram.me/PQPChannel 
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 ی: تهران، خيابان شهيد بهشتینشان
 خيابان شهرتاش  ، یشمال یخيابان سهرورد

 11، طبقه سوم، واحد74پالک 
 ( 021) 86031813تلفن: 
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