
 
 

 
 

 اورمیانهـز فنون آزمایشگاهی خـمرک
Middle East Laboratorial Technologies Center 

 ،بلــوار سیـمـون بولیـــوار انتهای اشرفی اصفهانی،تهران ،

 11، واحد 6خیابان نفت، خیابان بهشت. کوچه سرو، پالک 

    40440029تلفن : 

 44862058فکس : 

  

www.melabtec.com 
Info@melabtec.com 
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FP40     نمونه های ارسالی مشخصات 
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 هزینه شرکت در آزمون )تومان(

 به صورت ثابت به همراهتومان  840،000

 برای هر پارامترتومان  175،000 

 پارامترهــــــای آزمــــــــون

 اسیدیته /یدیعدد اس

 نیدیزیآن عدد

 یدی عدد

 عدد صابونی

 )الویباند( رنگ

 رطوبت و مواد فرار درصد

 دیپراکس مقدار

 ()ضریب شکست اندیس رفراکت

 1401بـرگـزاری در ســال  زمان

 آبان  مهلت ثبت نام

 آبان آغاز توزیع نمونه ها

 آذر مهلت ارسال نتایج

  جزییات آزمون 

 MELABTECدپارتمان مواد غذایی  مجری 

فعالیت های واگذار شده به پیمانکار 

 فرعی
 آزمون های همگنی و پایداری
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 هزینه شرکت در آزمون )تومان(

 به صورت ثابت به همراهتومان  840،000

 برای هر پارامترتومان  175،000

 

 پارامترهــــــای آزمــــــــون

 کیآرسن

 سرب

 نیکل

 آهن

 مس

 جیوه

 1401بـرگـزاری در ســال  زمان

 آبان  مهلت ثبت نام

 آبان آغاز توزیع نمونه ها

 آذر مهلت ارسال نتایج

 جزییات آزمون

 MELABTECدپارتمان مواد غذایی  مجری

 آزمون های همگنی و پایداری فعالیت های واگذار شده به پیمانکار فرعی
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 انصراف از آزمون مهارت 

ردد ، مرکز گدر صورتیکه شرکت کننده پس از ثبت نام در آزمون مهارت و پرداخت هزینه آن از شرکت در آزمون مهارت منصرف 

 :فنون آزمایشگاهی به صورت شیوه هایی که در زیر به آن ها اشاره شده است عمل خواهد نمود

ت شده پرداخ هزینه ، باشد مانده باقی مهارت آزمون برگزاری تا زمان ورتیکه بیشتر از دو ماه در ص: استرداد کامل هزینه پرداختی

 .به صورت کامل مسترد خواهد شد

هزینه پرداخت  30%،  در صورتیکه کمتر از یک ماه تا برگزاری آزمون مهارت زمان باقی مانده باشد پرداختی:  هزینه 30 استرداد %

 .شده استرداد خواهد یافت

 .بعد از ارسال نمونه ها هیچ هزینه ای استرداد نخواهد یافت د: عدم استردا

 .زمایشگاهی برساندضمنا الزم است تا شرکت کننده انصراف خود از شرکت در آزمون مهارت را به صورت کتبی به اطالع مرکز فنون آ

ت کننده در سوی شرک با توجه به ثبت مشخاصت اقتصادی )شناسه ملی ، کد اقتصادی و غیره( در هنگام ثبت نام در آزمون از

کتور فروش بر عهده سامانه مرکز فنون آزمایشگاهی، هرگونه مسئولیت عدم درج صحیح اطالعات اقتصادی در قسمت خریدار در فا

 .خریدار )آزمایشگاه شرکت کننده( بوده و لذا در این خصوص باید حداکثر دقت صورت پذیرد

مور مالیاتی کشور، ق.م.م در سامانه سازمان ا 169با توجه به ثبت فاکتورهای فروش در صورت معامالت فصلی موضوع ماده  

ی مبنی بر تغییر، ر فاکتور مورد نظر قطعی تلقی شده و هیچگونه درخواستبدیهی است که پس از ثبت فاکتور در سامانه مذکو

 .ابطال یا صدور فاکتور جدید میسر نخواهد بود

با توجه به تحویل کلیه ی نمونه ها و اقالم آزمون مهارت و برنامه های ارزیابی کیفیت خارجی از طریق اپراتورهای پستی به 

آزمایشگاه های شرکت کننده، الزم است تا شرکت کنندگان با توجه به کدهای رهگیری که از طریق راه های ارتباطی )سیستم 

 72ی اجتماعی( از سوی واحد فروش و یا روابط عمومی مرکز برای ایشان ارسال می شود حداکثر تا های پیامکی و شبکه ها

ساعت پس از دریافت پیام نسبت به تحویل گرفتن نمونه ها/ اقالم آزمون یا برنامه مورد نظر اقدام نمایند. بنابراین چنانچه تماسی از 

نه گرفته نشود استنباط بر تحویل به موقع و کامال صحیح نمونه ها/اقالم سوی شرکت کننده با مرکز فنون آزمایشگاهی خارومیا

آزمون و یا برنامه مورد نظر است. لذا پس از طی شدن این زمان هیچگونه درخواستی مبنی بر عدم دریافت نمونه ها/ اقالم ، 

سته تحویلی و غیره پذیرفته نخواهد بود و تخریب نمونه ها/ اقالم در حین ارسال، نبودن نمونه ها/ اقالم سفارش داده شده در ب

 .ارسال مجدد هر گونه نمونه/ اقالم همراه با پرداخت هزینه مجدد خواهد بود
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ست به وب کافی ا ،فنون آزمایشگاهی مرکز روغن های خوراکیآزمون مهارت  عالقمندان جهت ثبت نام و شرکت در برنامه های

 PTآزمون ر دراهنمای شرکت  به جهت کسب اطالعات بیشتر،همچنین آزمایشگاه ها می توانند مرکز مراجعه نمایند. این سایت 

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

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

 

ایشگاهی آماده ، واحد روابط عمومی مرکز فنون آزمPTم در روند ثبت نام و شرکت در برنامه های در صورت وجود هر گونه ابها

 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
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