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 آب  تفراخوان برنامه های آزمون مهار                

 1400سال                         

 مرکز فنون آزمایشگاهی خاورمیانه         

 (PT-EQAمجری رسمی برگزاری آزمون های مهارت )          
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 HPCنمونه لیوفیالیز آزمون 

 E-coliنمونه لیوفیالیز آزمون کلی فرم و 

 آزمون جستجوی کلی فرم گرماپای( P/Aنمونه ) سه

 هزینه شرکت در آزمون )تومان(

 به صورت ثابت به همراه تومان  600،000

 ها شمارش کلی میکروارگانیسمتومان برای  490،000

 شمارش کلی فرم کلتومان برای  360،000

 شمارش کلی فرم گرماپایتومان برای  360،000

 کلیشمارش اشریشیا تومان برای  425،000

 (P/A) ستجوی کلی فرم گرماپایتومان برای ج 490،000

 پارامترهــــــای آزمــــــــون

 شمارش کلی میکروارگانیسم ها

 )باکتری های هتروتروف(

 شمارش کلی فرم کل
 

 شمارش کلی فرم گرماپای

 شمارش اشریشیاکلی

 (P/Aجستجوی کلی فرم گرماپای )

 

 1400نوبت هـای بـرگـزاری در ســال 

 2 1 دوره برگزاری

 مهر 29 خرداد 30 مهلت ثبت نام

 آبان 15 تیر 26 توزیع نمونه ها

 آذر 7 ردادم 15 مهلت ارسال نتایج

 جزییات آزمون

 MELABTEC  ی ولوژیکروبیدپارتمان م  یمجر

 یداریو پا یهمگن یآزمون ها یفرع مانکاریواگذار شده به پ یها تیفعال

 

  



 

 
 

 
 اطالع از جزییات برگزاری آزمون های های مهارت آب
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 ml 200آب زیرزمینی 

 ml 100آب سنتزی 

 ml 50محلول استاندارد 

  ml 20نمونه محلول استاندارد  2

 پارامترهــــــای آزمــــــــون

 و هزینه شرکت در آزمون )تومان(

 320،000 هدایت الکتریکی 260،000 سختی کل

 230،000 قلیاییت
اندازه گیری آنیون های محلول در 

 آب
755،000 

 240،000 (TDSکل مواد محلول جامد )
اندازه گیری کاتیون های محلول در 

 آب
755،000 

 1400نوبت هـای بـرگـزاری در ســال 

 2 1 دوره برگزاری

 مهر 29  خرداد 30 مهلت ثبت نام

 آبان 10 تیر 19 توزیع نمونه ها

 آبان 27 مرداد 9 مهلت ارسال نتایج

 جزییات آزمون

 MELABTECآب دپارتمان   یمجر

 یداریو پا یهمگن یآزمون ها یفرع مانکاریواگذار شده به پ یها تیفعال
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 ml 200آب زیرزمینی 

 ml 100آب سنتزی 

 ml 50محلول استاندارد 

 ml 20نمونه محلول استاندارد  2

 پارامترهــــــای آزمــــــــون

 و هزینه شرکت در آزمون )تومان(

 320،000 هدایت الکتریکی 260،000 سختی کل

 230،000 قلیاییت
اندازه گیری آنیون های محلول 

 در آب
755،000 

 240،000 (TDSکل مواد محلول جامد )
اندازه گیری کاتیون های 

 محلول در آب
755،000 

 1400نوبت هـای بـرگـزاری در ســال 

 2 1 دوره برگزاری

 مهر 29 خرداد  30 مهلت ثبت نام

 آّبان 10 تیر 19 توزیع نمونه ها

 آذر 1 مرداد 9 مهلت ارسال نتایج

 جزییات آزمون

 MELABTECآب دپارتمان   یمجر

 یداریو پا یهمگن یآزمون ها یفرع مانکاریواگذار شده به پ یها تیفعال
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 ml 60محلول آبی 

 ml 100آب سنتزی 

 ml 500آب آشامیدنی 

 

 پارامترهــــــای آزمــــــــون

 و هزینه شرکت در آزمون )تومان(

 pH  250،000 نییتع

 377،000 تعیین کدورت

 1400نوبت هـای بـرگـزاری در ســال 

 2 1 دوره برگزاری

 مهر 29 خرداد 30 مهلت ثبت نام

 آبان 10 تیر 19 توزیع نمونه ها

 آذر 1 مرداد 9 مهلت ارسال نتایج

 جزییات آزمون

 MELABTECآب دپارتمان   یمجر

 یداریو پا یهمگن یآزمون ها یفرع مانکاریواگذار شده به پ یها تیفعال
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  ml 10ه محلول آبی مرجع نمون 2

 پارامترهــــــای آزمــــــــون

 و هزینه شرکت در آزمون )تومان(

 تعیین غلظت عناصر 

 سنگین در محلول آبی کادمیوم، آهن، مس، سرب ،روی، آرسنیک
1،410،000 

 350،000 تعیین غلظت عنصر جیوه در محلول آبی

 1400نوبت هـای بـرگـزاری در ســال 

 1 دوره برگزاری

 خرداد 30 مهلت ثبت نام

 تیر 19 توزیع نمونه ها

 مرداد 9 مهلت ارسال نتایج

 جزییات آزمون

 MELABTEC  دپارتمان آب  یمجر

 یداریو پا یهمگن یآزمون ها یفرع مانکاریواگذار شده به پ یها تیفعال
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 ml 100نمونه آب مایع 

 ml 100نمونه آب مایع 

  ( آزمون جستجوی کلی فرم گرماپایP/Aدو نمونه )

 هزینه شرکت در آزمون )تومان(

 تومان به صورت ثابت به همراه  7،200،000

 تومان برای شمارش کلی میکروارگانیسم ها 520،000

 تومان برای شمارش کلی فرم کل 380،000

 تومان برای شمارش کلی فرم گرماپای 380،000

 برای شمارش اشریشیا کلیتومان  510،000

 (P/Aتومان برای جستجوی کلی فرم گرماپای ) 430،000

 پارامترهــــــای آزمــــــــون

 شمارش کلی میکروارگانیسم ها)باکتری های هتروتروف(

 شمارش کلی فرم کل

 (P/Aجستجوی کلی فرم گرماپای )
 

 شمارش کلی فرم گرماپای

  شمارش اشریشیاکلی

 

 1400بـرگـزاری در ســال نوبت هـای 

 2 دوره برگزاری

 بهمن  13 مهلت ثبت نام

 بهمن 23 توزیع نمونه ها

 اسفند 15 مهلت ارسال نتایج

 جزییات آزمون

 MELABTEC   ی ولوژیکروبیدپارتمان م  یمجر

 یداریو پا یهمگن یآزمون ها یفرع مانکاریواگذار شده به پ یها تیفعال
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مرکز این کافی است به وب سایت  ،فنون آزمایشگاهی مرکز آزمون مهارت آب جهت ثبت نام و شرکت در برنامه های عالقمندان

در وب موجود  PTآزمون راهنمای شرکت در  به جهت کسب اطالعات بیشتر،همچنین آزمایشگاه ها می توانند مراجعه نمایند. 

 به آدرس ذیل، مراجعه نمایند. سایت مرکز 

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 آزمون های مهارتشرکت در  یدر مورد نحوه  شتریکسب اطالعات ب یبرا

  :دییتماس حاصل فرما لیذ یشرکت با شماره ها یدیتول مرجع

0214044002۹  –  0214044۸۶10  –  02144۸۵0400  –  02144۸۶20۵۸ 

 09028129486   Melabtec  
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