
1
خودرو - مکانیک و فلزشناسی

و نیرومحرکه
MC-02

سختی سنجی ویکرز - خواص مکانیکی فلزات

(HV30) برینل ،(HBW 2.5/187.5)  و راکول

(HRC)

بلوک سختی سنجی
، 96از آذرماه 

PTدر سامانه 
آزمایشگاههای متقاضی97بهار 4,500,000

آزمایشگاههای همکار،  آزمایشگاههای  تایید 

17025صالحیت شده طبق 
اطالع رسانی و ثبت نام

سیمانخواص فیزیکی و شیمیایی سیمانBU-01ساختمانی و معدنی2

از اردیبهشت ماه 

97 ،

PTدر سامانه 

آزمایشگاههای متقاضی97بهار 7,000,000
آزمایشگاههای همکار،  آزمایشگاههای  تایید 

17025صالحیت شده طبق 
برنامه ریزی اجرای الگو

شامپوخواص فیزیکی و شیمیایی شامپوCO-02آرایشی و بهداشتی3
، 96از اسفند ماه 

PTدر سامانه 
آزمایشگاههای متقاضی97بهار 7,500,000

آزمایشگاههای همکار،  آزمایشگاههای  تایید 

17025صالحیت شده طبق 
برنامه ریزی اجرای الگو

آزمونه های لوله ای شکل عایقخواص فیزیکی مکانیکی عایق- سیم و کابلEL-03برق الکترونیک4
، 97از خرداد ماه 

PTدر سامانه 
97تابستان 4,700,000

آزمایشگاههای 

متقاضی

آزمایشگاههای همکار،  آزمایشگاههای  تایید 

17025صالحیت شده طبق 
اطالع رسانی و ثبت نام

آرد گندمغالتFA-09صنایع غذایی و کشاورزی5
، 97از تیر ماه 

PTدر سامانه 

متعاقبا در سایت اعالم 

می شود
97تابستان 

آزمایشگاههای 

متقاضی

آزمایشگاههای همکار،  آزمایشگاههای  تایید 

17025صالحیت شده طبق 
برنامه ریزی اجرای الگو

6
خودرو - مکانیک و فلزشناسی

و نیرومحرکه
MC-03

اندازه گیری عناصر به روش طیف سنجی نشر 

(کوانتومتری)اتمی 
قرص فلزی

، 97از مرداد ماه 

PTدر سامانه 

متعاقبا در سایت اعالم 

می شود
97پاییز 

آزمایشگاههای 

متقاضی

آزمایشگاههای همکار،  آزمایشگاههای  تایید 

17025صالحیت شده طبق 
برنامه ریزی اجرای الگو

7
صنایع شیمی، پتروشیمی و 

پلیمر
CH- 08 روغن موتورروغن موتور-   فرآورده های نفتی

، 97از مهر ماه 

PTدر سامانه 

متعاقبا در سایت اعالم 

می شود
97پاییز 

آزمایشگاههای 

متقاضی

آزمایشگاههای همکار،  آزمایشگاههای  تایید 

17025صالحیت شده طبق 
برنامه ریزی اجرای الگو

متعاقبا در سایت اعالم می شوداندازه گیری مایکوتوکسین ها در مواد غذاییFA-07صنایع غذایی و کشاورزی8
، 97از آبان ماه 

PTدر سامانه 

متعاقبا در سایت اعالم 

می شود
97پاییز 

آزمایشگاههای 

متقاضی

آزمایشگاههای همکار،  آزمایشگاههای  تایید 

17025صالحیت شده طبق 
برنامه ریزی اجرای الگو

9
صنایع شیمی، پتروشیمی و 

پلیمر
CH-09خواص مکانیکی پالستیکها -MFRگرانول

، 97از آذر ماه 

PTدر سامانه 

متعاقبا در سایت اعالم 

می شود
97زمستان 

آزمایشگاههای 

متقاضی

آزمایشگاههای همکار،  آزمایشگاههای  تایید 

17027صالحیت شده طبق 
برنامه ریزی اجرای الگو

10
صنایع شیمی، پتروشیمی و 

پلیمر
CH-10سختی -خواص مکانیکی پالستیکهاShore Dقرص

، 97از آذر ماه 

PTدر سامانه 

متعاقبا در سایت اعالم 

می شود
97زمستان 

آزمایشگاههای 

متقاضی

آزمایشگاههای همکار،  آزمایشگاههای  تایید 

17028صالحیت شده طبق 
برنامه ریزی اجرای الگو

FA-04صنایع غذایی و کشاورزی11
اندازه گیری آنتی اکسیدان در روغن های 

خوراکی
روغن خوراکی مایع

، 97از دی ماه 

PTدر سامانه 

متعاقبا در سایت اعالم 

می شود
97زمستان 

آزمایشگاههای 

متقاضی

آزمایشگاههای همکار،  آزمایشگاههای  تایید 

17026صالحیت شده طبق 
برنامه ریزی اجرای الگو
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آغاز ثبت نامPTقلم عنوان الگو


