
روغن خوراکیخواص شیمیایی روغن خوراکیPT-FA/95-01غذایی و کشاورزی1
 94از اسفند 

PTدر سامانه 

متعاقبا در سایت اعالم 

می شود
آزمایشگاههای متقاضی95بهار 

آزمایشگاههای همکار 

17025آزمایشگاههای تایید صالحیت شده طبق 
PT الگوی تصویب

میکرومترمیکرومتر- کالیبراسیون ابعادیPT-CA/95-01کالیبراسیون2
 94از اسفند 

PTدر سامانه 

متعاقبا در سایت اعالم 

می شود
آزمایشگاههای متقاضی95بهار 

آزمایشگاههای همکار 

17025آزمایشگاههای  تایید صالحیت شده طبق 
PT الگوی تصویب

ترموکوپلترموکوپل- کالیبراسیون دماPT-CA/95-02کالیبراسیون3
 94از اسفند 

PTدر سامانه 

متعاقبا در سایت اعالم 

می شود
آزمایشگاههای متقاضی95بهار 

آزمایشگاههای همکار 

17025آزمایشگاههای  تایید صالحیت شده طبق 
PT الگوی تصویب

آرد برنجفلزات سنگینPT-FA/95-02غذایی و کشاورزی4
 94از اسفند 

PTدر سامانه 

متعاقبا در سایت اعالم 

می شود
آزمایشگاههای متقاضی95تابستان 

آزمایشگاههای همکار 

17025آزمایشگاههای  تایید صالحیت شده طبق 
الگو طراحی

رو؛ن موتورخواص شیمیایی- روغن موتورPT-CH/95-01شیمیایی و پلیمر5
 94از اسفند 

PTدر سامانه 

متعاقبا در سایت اعالم 

می شود
آزمایشگاههای متقاضی95تابستان 

آزمایشگاههای همکار 

17025آزمایشگاههای  تایید صالحیت شده طبق 
الگو طراحی

سیم و کابلPT-EL/95-01برق و الکترونیک6
سیم و کابل فشار 

ضعیف

 94از اسفند 

PTدر سامانه 

متعاقبا در سایت اعالم 

می شود
آزمایشگاههای متقاضی95تابستان 

آزمایشگاههای همکار 

17025آزمایشگاههای  تایید صالحیت شده طبق 
PT الگوی تصویب

میکروبیولوژیPT-FA/95-03غذایی و کشاورزی7
متعاقبا اعالم 

می شود

 94از اسفند 

PTدر سامانه 

متعاقبا در سایت اعالم 

می شود
آزمایشگاههای متقاضی95پاییز 

آزمایشگاههای همکار 

17025آزمایشگاههای  تایید صالحیت شده طبق 
الگو طراحی

PT-CH/95-02خودرو- شیمیایی و پلیمر 8
- خواص مکانیکی پالستیکها

کشش
دمبل

 94از اسفند 

PTدر سامانه 

متعاقبا در سایت اعالم 

می شود
آزمایشگاههای متقاضی95پاییز 

آزمایشگاههای همکار 

17026آزمایشگاههای  تایید صالحیت شده طبق 
PT الگوی تصویب

PT-CH/95-03خودرو- شیمیایی و پلیمر 9
- خواص مکانیکی پالستیکها

سختی
دمبل

 94از اسفند 

PTدر سامانه 

متعاقبا در سایت اعالم 

می شود
آزمایشگاههای متقاضی95پاییز 

آزمایشگاههای همکار 

17027آزمایشگاههای  تایید صالحیت شده طبق 
الگو طراحی

10
خودرو و - مکانیک و فلزشناسی

نیرومحرکه
PT-MC/95-01راکول- سختی فلزات

بلوک سختی 

سنجی

 94از اسفند 

PTدر سامانه 

متعاقبا در سایت اعالم 

می شود
آزمایشگاههای متقاضی95پاییز 

آزمایشگاههای همکار 

17025آزمایشگاههای  تایید صالحیت شده طبق 
PT الگوی تصویب

11
خودرو و - مکانیک و فلزشناسی

نیرومحرکه
PT-MC/95-02برینل- سختی فلزات

بلوک سختی 

سنجی

 94از اسفند 

PTدر سامانه 

متعاقبا در سایت اعالم 

می شود
آزمایشگاههای متقاضی95پاییز 

آزمایشگاههای همکار 

17025آزمایشگاههای  تایید صالحیت شده طبق 
PT الگوی تصویب

12
خودرو و - مکانیک و فلزشناسی

نیرومحرکه
PT-MC/95-03ویکرز- سختی فلزات

بلوک سختی 

سنجی

 94از اسفند 

PTدر سامانه 

متعاقبا در سایت اعالم 

می شود
آزمایشگاههای متقاضی95پاییز 

آزمایشگاههای همکار 

17025آزمایشگاههای  تایید صالحیت شده طبق 
PT الگوی تصویب

13
خودرو و - مکانیک و فلزشناسی

نیرومحرکه
PT-MC/95-04کشش فلزات

متعاقبا اعالم

 می شود

 94از اسفند 

PTدر سامانه 

متعاقبا در سایت اعالم 

می شود
آزمایشگاههای متقاضی95زمستان 

آزمایشگاههای همکار 

17025آزمایشگاههای  تایید صالحیت شده طبق 
الگو طراحی

شیرخواص شیمیایی شیرPT-FA/95-04غذایی و کشاورزی14
 94از اسفند 

PTدر سامانه 

متعاقبا در سایت اعالم 

می شود
آزمایشگاههای متقاضی95زمستان 

آزمایشگاههای همکار 

17026آزمایشگاههای  تایید صالحیت شده طبق 
PT الگوی تصویب

شیرخشکخواص شیمیایی شیر خشکPT-FA/95-05غذایی و کشاورزی15
 94از اسفند 

PTدر سامانه 

متعاقبا در سایت اعالم 

می شود
آزمایشگاههای متقاضی95زمستان 

آزمایشگاههای همکار 

17025آزمایشگاههای  تایید صالحیت شده طبق 
PT الگوی تصویب

صابونخواص شیمیایی صابونPT-CO/95-01بهداشتی- آرایشی 16
 94از اسفند 

PTدر سامانه 

متعاقبا در سایت اعالم 

می شود
آزمایشگاههای متقاضی95زمستان 

آزمایشگاههای همکار 

17026آزمایشگاههای  تایید صالحیت شده طبق 
الگو طراحی

وزنهوزنه-کالیبرسیون جرمPT-CA/95-03کالیبراسیون17
 94از اسفند 

PTدر سامانه 

متعاقبا در سایت اعالم 

می شود
آزمایشگاههای متقاضی95زمستان 

آزمایشگاههای همکار 

17025آزمایشگاههای  تایید صالحیت شده طبق 
PT الگوی تصویب

وضعیتشرکت کنندگانPTقلم عنوان الگوکد الگو آغاز ثبت نام
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