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 میکروبیولوژی جامع تفراخوان برنامه های آزمون مهار

   1400سال  

 آزمایشگاهی خاورمیانه مرکز فنون 

 (PT-EQAمجری رسمی برگزاری آزمون های مهارت )

 

 

 

PROFICIENCY TESTING 
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 مشخصات نمونه های ارسالی  
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 برای هر آزمون نمونه لیوفیالیز

 پارامترهــــــای آزمــــــــون

 و هزینه شرکت در آزمون )تومان( 

 750،000 جستجوی باکتری سودوموناس 800،000 جستجوی باکتری سالمونال

 560،000 (MPNشمارش کلی فرم ) 580،000 شمارش کلی میکروارگانیسم

 600،000 جستجوی اشریشیاکلی 560،000 جامع(شمارش کلی فرم )روش 

جستجوی استافیلوکوکوس اورئوس  850،000 شمارش کپک و مخمر

 کواگوالز مثبت

630،000 

 1400بـرگـزاری در ســال  زمان 

 آبان 15 مهلت ثبت نام

 آبان 29 آغاز توزیع نمونه ها 

 آذر 15 مهلت ارسال نتایج

 جزییات آزمون

 MELABTEC  میکروبیولوژیدپارتمان   یمجر

واگذار شده به  یها تیفعال

 یفرع مانکاریپ

 یداریو پا یهمگن یآزمون ها

 بهداشتی و آبآرایشی کلیه آزمایشگاه های غذایی،  مخاطبان هدف
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کافی  ،فنون آزمایشگاهی مرکز مواد غذاییروبیولوژی جامع کمیآزمون مهارت  عالقمندان جهت ثبت نام و شرکت در برنامه های

راهنمای شرکت در  به جهت کسب اطالعات بیشتر،همچنین آزمایشگاه ها می توانند مرکز مراجعه نمایند. این است به وب سایت 

 به آدرس ذیل، مراجعه نمایند. در وب سایت مرکز موجود  PTآزمون 

http://melabtec.com/portal/viewpage/4598 

، واحد روابط عمومی مرکز فنون آزمایشگاهی آماده PTدر صورت وجود هر گونه ابهام در روند ثبت نام و شرکت در برنامه های 

 پاسخگویی به آزمایشگاه های محترم می باشد. 

 

مواد  دیخر نیآن و همچن ژهیو التیاز تسه یو بهره مند مهارتآزمون های شرکت در  یدر مورد نحوه  شتریکسب اطالعات ب یبرا

  :دییتماس حاصل فرما لیذ یشرکت با شماره ها یدیتول مرجع
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