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ب

به نام خدا
ایرانسازمان ملی استانداردباآشنایی

و تحقیقاتاستانداردسهسوممقرراتوقوانیناصالحقانون3ه مادکیبندموجبایران بهسازمان ملی استاندارد
استانداردهاي نشروتدوینتعیین،وظیفهکهاستکشوررسمیمرجعتنها1371ماهبهمنمصوبایران،صنعتی

.داردعهدهبهراایران) رسمی(ملی 
دومین جلسه شوراي عالی اداري مورخ وپنجاهحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصدوسسه استاندارد و تونام م

جهت اجرا 35838/206طی نامه شماره و،نظر ریاست جمهوري تغییربه سازمان ملی استاندارد ایران زیر29/06/90
.ابالغ شده است

ومراکزظراننصاحب*سسهوکارشناسان مازمرکبفنیهايکمیسیوندرمختلفهايهحوزدراستانداردتدوین
توجهباوملیمصالحباهمگامکوششیوشودمیانجاممرتبطوآگاهاقتصاديوتولیديپژوهشی،علمی،هايهسسوم

تولیدکنندگان،شاملنفع،وحقصاحبانمنصفانهوآگاهانهمشارکتازکهاستتجاريوتولیدي، فناوريبه شرایط
حاصلدولتیغیرودولتیهايسازماننهادها،تخصصی،وعلمیمراکزواردکنندگان،وکنندگان، صادرکنندگانمصرف

مربوطفنیهايکمیسیوناعضايوذینفعمراجعبهنظرخواهیبرايایرانملینویس استانداردهايپیش.شودمی
بهتصویبصورتدروطرحرشتهآنبامرتبطملیتهکمیدرپیشنهادهاونظرهااز دریافتپسوشودمیارسال
.شودمیمنتشروایران چاپ)رسمی(ملیاستانداردعنوان

کنند میتهیهشدهتعیینضوابطرعایتبانیزذیصالحومندعالقههايسازمانوهسسومکهاستانداردهاییویسنشپی
دین ترتیب، ب.شودمیمنتشروچاپایرانملیاستانداردعنوانبهتصویب،درصورتوبررسیوطرحملیتهدرکمی

تهکمیدروتدوین5هشمارایرانملیاستاندارددرشدهنوشتهمفاداساسبرکهشودمیتلقیملیاستانداردهایی
.باشدرسیدهتصویببهدهدمیتشکیلسازمانکهمربوطملی استاندارد
المللی الکتروتکنیک بینکمیسیون1(ISO)استاندارد المللیبینسازماناصلیاعضايازاستاندارد ایرانسازمان ملی 

2(IEC)3قانونیشناسیاندازهالمللیبینسازمانو(OIML)کدکس غذاییکمیسیون4رابطتنهاعنوانبهواست
5(CAC)هاينیازمنديوکلیشرایطبهتوجهضمنایرانملیاستانداردهايتدویندر.کندمیفعالیتکشوردر

.شودمیگیريبهرهالمللیبیناستانداردهايوانهجصنعتیوفنیعلمی،هايتپیشرفآخرینازکشور،خاص
کنندگان، حفظمصرفازحمایتبرايقانون،درشدهبینیپیشموازینرعایتباتواندمیسازمان ملی استاندارد ایران

اجراي اقتصادي،ومحیطیزیستاتمالحظومحصوالتکیفیتازاطمینانحصولعمومی،وفرديایمنیوسالمت
عالیشورايتصویبباوارداتی،اقالمایوکشورداخلتولیديمحصوالتبرايراایرانملیاستانداردهايازبعضی

استاندارداجرايکشور،محصوالتبرايالمللیبینبازارهايحفظمنظوربهتواندمیسازمان.نمایداستاندارد، اجباري
خدماتازکنندگاناستفادهبهبخشیدناطمینانبرايهمچنین. نمایداجباريراآنبنديو درجهصادراتیکاالهاي
وکیفیتمدیریتهايسیستمصدورگواهیوممیزيبازرسی،آموزش،مشاوره،زمینهدر فعالهايهسسوموهاسازمان
وهاسازمانگونهایناستانداردسازمان ،سنجشسایلوکالیبراسیونو مراکزهاآزمایشگاهمحیطی،زیستمدیریت

ییداتمهگواهیناالزم،شرایطاحرازصورتدروکندمیارزیابیایرانیید صالحیتاتنظامضوابطاساسبرراهاهسسوم
سنجش،سایلوواسنجیکاها،یالمللیبیندستگاهترویج.کندمینظارت آنهاعملکردبروءاعطاآنهابهصالحیت

این وظایفدیگرازایرانملیاستانداردهايسطحارتقايبرايتحقیقات کاربرديانجاموگرانبهافلزاتعیارتعیین
.سازمان است

رانیایصنعتقاتیتحقواستانداردۀموسس*
1- International Organization for Standardization
2 - International Electrotechnical Commission
3- International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrology Legal)
4 - Contact point
5 - Codex Alimentarius Commission
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ون فنی تدوین استانداردیسیکم
"مهارتآزمونعمومی الزامات –ارزیابی انطباق "

ندگیییا نما/ سمت و: سیرئ
محمد حسین،شجاعی علی آبادي

)دکتراي تخصصی فارماکولوژي(
مدیر ارشد آزمایشگاه علوم حیاتی فاروق

:اندبیر
، انوشهرحمانی

ایمنی مواد غذایی-دکتري تخصصی صنایع غذایی(
هاي مدیریت کیفیت و بازرسی رئیس پژوهشکده سیستم

استانداردپژوهشگاه 

سیده فائزه،موسوي
)فوق لیسانس مهندسی صنایع غذایی(

)اسامی به ترتیب حروف الفباء(:اعضاء

هاي مدیریت کیفیت و بازرسـی  پژوهشکده سیستممشاور 
پژوهشگاه استاندارد

داوود،آرزومندي
)فوق لیسانس مهندسی صنایع(

مدیر نهاد اندازه شناسی نهاد اعتباردهی دقت آزما

بهجت، زادهابراهیم
)فوق لیسانس مهندسی صنایع(

هاي مدیریت کیفیت و پژوهشکده سیستمکارشناس 
استانداردپژوهشگاهبازرسی 

مهدي،الهیاري
)فوق لیسانس شیمی تجزیه(

کارشناس استاندارد 

مهناز،باقري
)فوق لیسانس شیمی(

هـاي گـواهی دهنـده    رئیس گـروه تاییـد صـالحیت نهـاد    
سـازمان  ید صالحیتیمرکز ملی تا،هاي مدیریتیسیستم

ملی استاندارد

اکبر،برزگري
)دانشجوي دکتراي مدیریت منابع انسانی(

هاي مدیریت کیفیت و پژوهشکده سیستمکارشناس 
استانداردپژوهشگاهبازرسی 

امیر،جهانبانی
)فوق لیسانس مهندسی هسته اي(

هاي کالیبراسیون سرپرست بخش مهندسی آزمایشگاه
شرکت صنایع هواپیمایی ایران

بهار،حسین زاده
)لیسانس مدیریت صنعتی(

مدیر عامل شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد
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د

حمیدرضا،دهناد
)لیسانس مهندسی صنایع(

ت مدیره شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگادئرئیس هی

گیتا،زرسازي
)لیسانس مهندسی صنایع(

سازمان ملی ید صالحیتیاملی تمرکز کارشناس 
استاندارد

رضا ،ستخر
)لیسانس مهندسی متالوژي(

کارشناس رسمی استاندارد

فرهنگ،سلیمانی
)صنایع غذاییتخصصی دکتراي (

مدیر واحد تولیدي بهنوش ستاره

امیر،شاهین
)فوق لیسانس مهندسی صنایع(

کارشناس اداره کل استاندارد استان تهران

فتانه،شکرالهی
)فوق لیسانس مهندسی صنایع غذایی(

، فروغشواخی
)صنایع غذاییتخصصی دکتري (

، نرگسشهرودي
)فوق لیسانس گیاه پزشکی(

، شکوفهشیخ حسینی
)فوق لیسانس مهندسی صنایع(

پژوهشگاه استانداردمدیر اداره کل تدوین استاندارد

مهندسی ت علمی مرکز تحقیقات فنی و ئعضو هی
جهاد کشاورزي

هاي مدیریت کیفیت و کارشناس پژوهشکده سیستم
بازرسی پژوهشگاه استاندارد

هاي پژوهشکده سیستم،هاي مدیریتسیستممدیرگروه 
مدیریت کیفیت و بازرسی پژوهشگاه استاندارد

عاصم،عبداهللا پور
)شیمی تجزیهتخصصی دکتراي (

آفاشیمیمدیر تضمین کیفیت شرکت داروسازي 

الیکا،عظیمی
)لیسانس مدیریت(

مدیریت کیفیت و پژوهشکده سیستم هاي کارشناس 
استانداردبازرسی پژوهشگاه

محمد،فرهومند
)MSQA(فوق لیسانس مهندسی کیفیت (

هاي صنعتی ایران رئیس تضمین کیفیت، شرکت طرح
)IPMI(

طاهره،ريیا
)لیسانس بیولوژي(

مرکز هاي همکار، رئیس گروه تایید صالحیت آزمایشگاه
سازمان ملی استانداردید صالحیت یملی تا
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فهرست مندرجات

صفحهعنوان

زگفتارپیش
حمقدمه

1هدف و دامنه کاربرد1
1مراجع الزامی2
1اصطالحات و تعاریف3
6فنیالزامات4
6کلیات4-1
6کارکنان4-2
8و محیطجایگاهتجهیزات، 4-3
9مهارتآزمون يالگوطراحی 4-4
15ش اجراییانتخاب روش یا رو4-5
15مهارت هاي آزمون الگوي اجرا4-6
17مهارت آزمون الگويو ارزیابی نتایج هادادهتحلیل 4-7
19هاگزارش4-8
21کنندگانمشارکتبا تبادل اطالعات 4-9
21محرمانگی4-10
22الزامات مدیریتی5
22سازمان5-1
24سیستم مدیریت5-2
25مداركکنترل 5-3
26قراردادهاوها، پیشنهادهابازنگري درخواست5-4
27فرعیواگذار شده به پیمانکار خدمات 5-5
28هاملزومخرید خدمات و 5-6
28ه خدمات به مشتريئارا5-7
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29رسیدگی مجددهاي درخواستو شکایات5-8
29نامنطبقکار کنترل 5-9
30بهبود5-10
30اقدامات اصالحی5-11
31اقدامات پیشگیرانه5-12
31کنترل سوابق5-13
32داخلیهايممیزي5-14
33مدیریتيبازنگر5-15

35مهارتهاي آزمون الگوانواع )اطالعبراي(پیوست الف 
41مهارتبراي آزمون ي آمارهاي روش)اطالعبراي(بپیوست 
51مهارتآزمون انتخاب و استفاده )اطالعبراي(جپیوست 

56نامهکتاب
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ز

گفتارپیش

وتهیهمربوطهايدرکمیسیونآننویسپیشکه"مهارتآزمونعمومیالزامات –ارزیابی انطباق "استاندارد
مورد01/11/93مورخمدیریت کیفیتاستاندارد ملیهکمیتاجالسپنجاهمینویکصددروشدهتدوین

واستانداردهسسومقررات موقوانیناصالحقانون3همادیکبنداستنادبهاینکاستگرفتهقرارتصویب
.شودمنتشر میایرانملیاستانداردعنوانبه،1371ماهبهمنمصوبایران،صنعتیتحقیقات

خدمات، وعلومصنایع،هزمیندرجهانیوملیهايپیشرفتوتحوالتباهماهنگیوهمگامیحفظبراي
این تکمیلواصالحبرايکهپیشنهاديهروشدخواهدنظرتجدیدلزوممواقعدرایرانملیاستانداردهاي

بنابراین، باید. گرفتخواهدقرارتوجهموردمربوطفنیکمیسیوندرنظرتجدیدهنگامشود،ارائهاستانداردها
.کرداستفادهملیاستانداردهاينظرتجدیدآخرینازهمواره

:استزیرشرحبهگرفتهقراراستفادهمورداستاندارداینیهتهبرايکهخذيأمنبع و م

ISO/IEC 17043: 2010, Conformity assessment – General requirements for Proficiency testing
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ح

مقدمه

در حال المللیبینآنها در سطح از کار می روند و استفاده اهداف متعددي بهباآزمایشگاهیبینهاي مقایسه
:استزمایشگاهی شامل موارد زیر آبینهاي مقایسهمهم اهداف. استگسترش 

هاي خاص و پایش عملکرد مستمرگیري، یا اندازههاها براي انجام آزمونارزیابی عملکرد آزمایشگاه- الف
هاآزمایشگاه

بهمربوط تواند میمثالعنوانبهکه براي بهبودانجام اقداماتی ها و مشکالت آزمایشگاهشناسایی-ب
باشدتجهیزاتیا کالیبراسیون و نظارت کارکنان، اثربخشی آموزش گیرياندازهنامناسب اجرایی هاي روش

گیرياندازهیا هاي آزموناثربخشی و سازگاري روشایجاد-ج
راي مشتریان آزمایشگاهیشتر ببسازي اعتماد- د
هاي بین آزمایشگاهی تفاوتی یشناسا- ه
ییهامقایسهچنینبر پایه نتایج کنندهرکتمشاي هاآزمایشگاهآموزش - و
گذاري ادعاهاي عدم قطعیتصحه-ز
تشریح شدههاي مشتركروشعنوانبهاغلب –هاي عملکردي یک روشارزیابی مشخصه-ح
یا آزمونهاي اجرایی روشبراي استفاده در مواد مرجع و ارزیابی مناسب بودن آنها مقادیر بهتخصیص- ط

خاصگیرياندازه
"کلیديهايمقایسه"از طریق اندازه شناسی ملیهايهموسسهاي گیرياندازهاز بیانیه برابري پشتیبانی - ي

هاي و سازمانBIPM(1(ها اسیمقاوزان و المللی بیناز طرف دفتر انجام شده تکمیلی هايمقایسهو 
.وابستهايمنطقهشناسیاندازه

نیبهاي مقایسهشامل کاربرد ، مهارتآزمون فهرست شده است، "ز"تا "الف"طور که در بندهاي همان
و "ط"،"ح"هايبندددر مورمهارتآزمونمعموال . شودمیآزمایشگاهعملکردتعیینبراي ،آزمایشگاهی

در اثبات صالحیت تواند میاما ، داردصالحیتآزمایشگاه موارددر این که شودمیفرض زیرا کاربرد ندارد "ي"
"ي"و "ط"، "ح"در بندهاي الزامات این استاندارد . مورد استفاده قرار گیرندزیمستقل نطوربه،آزمایشگاه

.کاربرد داشته باشدعملیاتیهايهاي فنی و فعالیتریزيطرحتواند در بسیاري از می
سـایر بلکـه بـراي   ،ها و مشتریان آنهـا نه تنها براي آزمایشگاه،آزمایشگاهعملکرداعتماد مداوم در مورد نیاز به 

هکـ هایی و سایر سازمانآزمایشگاه 4یید صالحیتاهاي ت، نهاد3مقرراتگانکنندتنظیممانند 2ذینفعهاي طرف

1- International Bureau of Weights and Measurement (BIPM)
2- Intrested  parties
3- Regulators
4- Accrediation Bodies
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ط

ــاتالز ــه امــ ــوط بــ ــگاهمربــ ــا آزمایشــ ــیرا هــ ــین مــ ــت تعیــ ــروري اســ ــد، ضــ ــتاندارد.کننــ اســ
ها آزمایشگاهعملکرد و که مشارکتکندرا ملزم مییید صالحیت انهادهاي ت17011آي اي سی -ایزو–ایران 

یـا گـواهی   زرسـی ، نظیـر با هـاي ارزیـابی انطبـاق   سایر فعالیـت براي. داشته باشنددر نظرمهارتآزمونرا در
هاي جدیـد، بـه  در زمینهاستاندارداین بیشتر الزامات . وجود داردمهارترشدي براي آزمون نیاز روبه،محصول
ي هـا و دیگـر جنبـه  محرمـانگی  ، ، تضـمین کیفیـت  کارکنـان ، ریزي و طراحیمدیریت، طرحراجع به خصوص
.کاربرد دارد،مقتضی

مهارت هایی که آزمون فع، مبناي استواري براي تعیین صالحیت سازمانینهاي ذاین استاندارد براي همه طرف
مدركقسمتدو هر جایگزیناین استاندارد ،منظورهمین به.کندمیدهند، فراهم انجام می

ISO/IEC Guide 43 : 1997راهنماي .شده استISO/IEC Guide 43 : 1997 هاییراهنماییشاملنه تنها
یید صالحیت اتتوسط نهادهاي مهارت آزمون انتخاب و استفاده از و مهارت آزمون اجرايتدوین ودر خصوص 

این . ستنیز همهارت آزمون رایجسودمندي در ارتباط با انواع توضیحاتداراي بلکه، استآزمایشگاهی 
را ISO/IEC Guide 43 : 1997شرح داده شده در راهنمايمهارت آزمون اجرايمربوط به اصول ، استاندارد

، راهنماي 1مهارتآزمون الگوهايرایجانواع در خصوص، جهاي الف تا پیوستاطالعات مندرج در در که
یید اتها، نهادهاي سط آزمایشگاهوتمهارت آزمون الگوهايهاي آماري مناسب، انتخاب و استفاده از روش

. فظ و روزآمد کرده استرا حذینفع ارائه شده استهاي طرفو سایرکننده مقررات ادهاي تنظیم، نهصالحیت

1- Proficiency Testing Schemes
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آزمون مهارتبرايعمومی الزامات –ارزیابی انطباق 

هدف و دامنه کاربرد1

الگوهايو اجراي تدوینو مهارتآزمون الگوهايصالحیت مجریانمربوط به عمومی، الزامات استاندارداین 
جنبه عمومی مهارتآزمون الگوهايالزامات براي انواعاینهدف این است که. کندمیرا تعیین ت مهارآزمون 
هاي کاربردي ویژه مورد استفاده قرار براي الزامات فنی خاص در زمینهمبناییعنوانبهبتواند وباشد داشته 

.گیرد

مراجع الزامی2
براي مراجع داراي تاریخ انتشار، تنها . االجرا استبراي کاربرد این استاندارد الزمشده در زیرمدارك ارجاع 

از جمله هر (ك ارجاع شده براي مراجع بدون تاریخ انتشار، آخرین چاپ مدار. رودمیکار چاپ ذکر شده به
.رودکار میبه) اياصالحیه

واژگان و اصول کلی -ارزیابی انطباق ،1387سال ،17000ملی ایران شماره استاندارد 1- 2
م پایه و عمومی ویمفاهاندازه شناسیالمللی نامه بینواژه، 1390سال ،4723شماره استاندارد ملی ایران2- 2

اصطالحات مربوط 

اصطالحات و تعاریف3
شماره سیايآيایزو - ایرانملی استاندارد شده در دادهاصطالحات و تعاریف عالوه بر ، این استاندارددر

.رودکار میبهزیر ، تعاریف4723شماره و استاندارد ملی ایران17000

3 -1
1یافتهتخصیصمقدار 

مهارتدر یک قلم آزمون مشخص2خصوصیتیک به مقدار نسبت داده شده

3 -2
3کنندههماهنگ

مهارتآزمون الگويهاي مربوط به اجراي یک همه فعالیتاداره سازماندهی و مسئولیت، بایک یا چند فرد

1- Assigned Value
2- Property
3- Coordinator
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3 -3
1مشتري

شوده میئقراردادي، الگوي آزمون مهارت به ایشان اراترتیباتي که بر اساس یا فردسازمان

3 -4
2مقایسه بین آزمایشگاهی

بر اقالم یکسان یا ،مطابق با شرایط از پیش تعیین شده،هاها یا آزمونگیريسازماندهی، اجرا و ارزیابی اندازه
مشابه، توسط دو یا چند آزمایشگاه 

3 -5
3رتداده پ

استناهمخوان آن مجموعهقیهبباها که مجموعه از دادهدست آمده در یکهاطالعات ب

.می تواند ناشی از یک جامعه متفاوت و یا نتیجه ثبت نادرست و یا خطاي عمده دیگري باشدرتداده پ-یادآوري

3 -6
4کنندهمشارکت

زمون آمجرينتایج را براي بررسی توسط ،را دریافت نمودهمهارتآزمایشگاه، سازمان یا فردي که اقالم آزمون 
.کندمیارسال ، مهارت

.تواند یک نهاد بازرسی باشدمیکنندهمشارکتدر برخی موارد، -یادآوري

3 -7
5مهارتآزمون 

بین آزمایشگاهیهاي مقایسهبه روششدهتعیین معیارهاي از پیشبر اساس کنندهمشارکتارزیابی عملکرد 
مـوارد  ایـن  تنهـا بـه   امـا  شودمیزیرترین مفهوم، شامل موارد در وسیع"مهارتآزمون "اصطالحاین استاندارد، در -1یادآوري 

:شودمحدود نمی
.استمهارتآزمون قلم از 6دهیک یا چند اندازهمقدارتعیین هدف، گاه هر: کمیالگوي-الف
.استمهارتاز یک قلم آزمون ویژگی هدف، شناسایی یا توصیف یک یا چندهرگاه: کیفیالگوي -ب
متـوالی توزیـع و در فواصـل    طـور بهبراي آزمون یا اندازه گیري مهارتیک یا چند قلم از اقالم آزمون هرگاه:متوالیالگوي -ج

.شوندعودت داده میرتمهابه مجري آزمون زمانی مشخص

1- Customer
2- Interlaboratory Comparision
3- Outlier
4- Participant
5- Proficiency Testing
6- Measurand
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.شوندتوزیع میگیريبراي آزمون یا اندازهزمان همدر یک بازه زمانی مشخص، مهارتاقالم آزمون هرگاه:همزمانالگوي -د
.شوندبار ارائه میکیمهارتاقالم آزمون هرگاه: اجراي تک موردي-ه
.شوندهاي زمانی منظمی ارائه میبراي بازهمهارتاقالم آزمون هرگاه:پیوستهالگوي -و
.شوندهاي بعدي برداشته میها براي تجزیه و تحلیلنمونههرگاه: بردارينمونه-ز
خروجـی  یـا  (شـوند و اطالعـات بـراي تفسـیر     یا سایر اطالعات تهیه میهادادهمجموعه اي از هرگاه: هادادهو تفسیر تبدیل-ح

.پردازش می گردند) دیگري

تر خود و هاي گستردهو یا برنامهمهارتآزمون لگوهايهاي پزشکی براي ادر زمینهمهارتآزمون انمجریبرخی از -2یادآوري 
الزامات موجود در ). به پیوست الف مراجعه شود(استفاده می کنند ) EQA("1ارزیابی کیفیت خارجی"اصطالحیا هر دو، از 

.کنندرا برآورده میمهارتکه تعریف آزمون دهد پوشش میرا هاي ارزیابی کیفیت خارجیفعالیتاین استاندارد تنها آن دسته از 

3 -8
2مهارتقلم آزمون 

ها یا گیري، مجموعه داده، مواد مرجع، بخشی از تجهیزات، استاندارد اندازهسازمحصول دستنمونه، محصول، 
مهارتسایر اطالعات مورد استفاده در آزمون 

3 -9
3مهارتمجري آزمون 

.گیردمهارت را به عهده میالگوي آزمونو اجراي تدوین در کارها سازمانی که مسئولیت همه 

3 -10
4دوره آزمون مهارت

گانکنندمشارکتدهی نتایج به ، ارزیابی و گزارشمهارتاز توزیع اقالم آزمون کاملهیک دور

3 -11
5آزمون مهارتالگوي 

گیري، از آزمون، اندازهزمینه مشخص شده مربوط به،هدر یک یا چند دورطراحی و اجرا شده مهارتآزمون 
کالیبراسیون یا بازرسی 

ها و ها، کالیبراسیونتواند نوع خاصی از آزمون، کالیبراسیون، بازرسی یا تعدادي از آزمون، میمهارتآزمون ي الگویک–یادآوري
.پوشش دهدمهارتها را در اقالم آزمون بازرسی

1- External Quality Assessment
2- Proficiency Testing Item
3- Proficiency Testing Provider
4- Proficiency Testing Round
5- Proficiency Testing Scheme
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3 -12
1روش آماري استوار

. پذیردثیر نمیات،اولیهحاکم بر مدلهايهفرضیحاصل از ناچیزروش آماري که از انحرافات

3 -13
مهارتانحراف استاندارد ارزیابی آزمون 

کار رفتهبهمهارتدر ارزیابی نتایج آزمون که،بر اساس اطالعات موجودمقدار پراکندگی 

.دباشنکه در مقیاس تفاضلی یا نسبی شودمیاعمال انحراف استاندارد تنها در مورد نتایجی –1یادآوري 
.کنند، مهارت را بر اساس پراکندگی نتایج ارزیابی نمیمهارتآزمون هاي الگوهمه–2یادآوري 

3 -14
2پیمانکار فرعی

در این مشخص شدهي هافعالیتبه منظور انجام ،مهارتمجري آزمون توسط کار گرفته شدهبهسازمان یا فرد
گذاردمیآزمون تاثیر الگوکیفیت که بر استاندارد 

.، استدنناممیهمکارآنها را مهارتآزمون انمجریآنچه بسیاري از شامل "فرعیمانکاریپ"اصطالح–یادآوري

3 -15
3اندازه شناختیقابلیت ردیابی 

که ي مستند هاکالیبراسیوناز طریق زنجیره ناگسستهبتوانبه وسیله آن کهي گیریک نتیجه اندازهخصوصیت
ارتباط دادبه یک مرجعنتیجه را،هستندسهیمگیرياندازههر یک در عدم قطعیت 

ییروش اجراکیایآن یعملمفهومبايریگیکاي اندازهکیمعنیبهتواند می،در اینجا"مرجع"تعریف- 1ادآوري ی
.باشدگیري و یا استاندارد اندازه4یبیترتریغیتیکميبرايریگاندازهيکایشامل يریگاندازه

.ه مراتب کالیبراسیون داردلنیاز به برقراري سلساندازه شناختی قابلیت ردیابی -2ادآوري ی

کار رفته و هرگونه اطالعات مربوط ع در سلسله مراتب کالیبراسیون بهمرجشامل زمانی کهمشخصات مرجع باید -3ادآوري ی
.در سلسله مراتب کالیبراسیون انجام شده استمانند هنگامی که اولین کالیبراسیونبه اندازه شناسی در مورد مرجع باشد، 

وروديکمی هایی با بیش از یک کمیت ورودي، هر یک از مقادیر گیرياندازه، برايگیرياندازهمدل یک در -4ادآوري ی
یا ايشاخهمی تواند یک ساختار کالیبراسیون دخیل درسلسله مراتب د و نباشاندازه شناسی قابل ردیابیاز نظرخودبایستی 

اسب متنبهتر است،وروديهاي براي هر یک از کمیت اندازه شناختی تالش در برقراري قابلیت ردیابی . را تشکیل دهدايشبکه
.باشدگیرياندازهر نتیجه ها دبا سهم مربوط به هر یک از آن

1- Robust Statistical Method
2- Subcontractor
3- Metrological Traceability
4- Non-ordinal Quantity
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گیرياندازهکه عدم قطعیت کندمیایجاد ناین اطمینان را ، گیرياندازهیک نتیجه اندازه شناختی ردیابی قابلیت -5ادآوري ی
.وجود نداردی یخطاهابراي هدف مورد نظر مناسب است یا اینکه 

کالیبراسیون در عنوانبهدتوانمی، قرار گیرداستفاده کنترل مورداگر برايگیرياندازهمقایسه بین دو استاندارد -6ادآوري ی
نسبت داده گیرياندازهبه یکی از استانداردهاي گیرياندازهو عدم قطعیت اصالح تکمیو درصورت لزوم مقدار ته شودنظر گرف

.شود

مدون، روش اجرایی اندازه شناختی ، عدم قطعیت )ILAC1(آزمایشگاهیید صالحیت یاتالمللی بیناتحادیه -7ادآوري ی
عناصر عنوانبه،و فواصل کالیبراسیون راSIبه اندازه شناختی قابلیت ردیابی یید شده،امدون، صالحیت فنی تگیرياندازه

به (نظر می گیرددر به یک استاندارد بین المللی یا ملی اندازه شناختی ید زنجیره نا گسستنی قابلیت ردیابی یامربوط به ت
ILAC P-10:2002مراجعه شود.(

هاي دیگر و نیز جنبه"اندازه شناختی قابلیت ردیابی "گاهی اوقات با مفهوم "قابلیت ردیابی"اختصاري اصطالح-8ادآوري ی
، که رودمیکار هب"دهقابلیت ردیابی ما"یا "قابلیت ردیابی دستگاه"یا "قابلیت ردیابی مدرك"یا "قابلیت ردیابی نمونه"مانند 
اندازه قابلیت ردیابی "باشد، اصطالح کامل احتمال اشتباهدر صورتی کهبنابراین. یک قلم مورد نظر است2)"رد"(ردیابیدر آن 

.ترجیح دارد"شناختی 

.]مراجعه شود1390سال : 4723استاندارد ملی ایران شماره 41-3بند به[

3 -16
3گیريعدم قطعیت اندازه

گیريعدم قطعیت اندازه
عدم قطعیت

ده راکمی نسبت داده شده به انـدازه پراکندگی مقادیر غیرمنفی که بر اساس اطالعات مورد استفاده،پارامتري
.کندمشخص می

ها و تصحیحهاي مربوط به لفهوسیستماتیک، مانند مآثاراز هایی است کهمولفهشامل گیرياندازهعدم قطعیت -1ادآوري ی
سیستماتیکارثآگاهی . شودمیمشخص، ناشی و همچنین عدم قطعیت گیرياندازهاستانداردهاي تخصیص یافتهکمی مقادیر

.شودمیدر نظر گرفتهمربوط،هاي عدم قطعیت اندازه گیري جاي آن مولفهد و بهتصحیح نمی شونبرآوردشده،

استانداردگیرياندازهعدم قطعیت که ) یا مضرب مشخصی از آن(تواند انحراف استاندارد مثال، پارامتر میعنوانبه-2ادآوري ی
. معین باشدیاحتمال پوششاي با، یا نیم پهناي بازهشودمینامیده 

توان از طریق ها را میبرخی از این مؤلفه. شودمیرا شامل مؤلفه هاي زیادي گیرياندازهعدم قطعیت کلی طوربه-3ادآوري ی
با انحراف می تواند کرد و وردآبرها گیرياندازهحاصل از یک سري کمی از روي توزیع آماري مقادیر ، Aعدم قطعیت نوع وردآبر

با انحراف د، می تواند کربرآوردBها را نیز می توان از طریق عدم قطعیت نوع که آنهاي دیگرمؤلفه. دشومشخص استاندارد 
. می شوندوردآبراز روي توابع احتمال بر پایه تجربه یا اطالعات دیگر، شود کهمشخصاستاندارد 

1- International Laboratory Accreditation Cooperation
2- Trace
3- Measurement Uncertainty
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معینی مقدار کمی با، گیرياندازهعدم قطعیت کهبدیهی است،براي مجموعه اطالعات داده شده،کلیطورهب-4ادآوري ی
.  شودط میبوبه تغییر در عدم قطعیت مرمنجرمقادیر تغییر در این .ده نسبت داده می شودکه به اندازهاست مرتبط 

.]اجعه شودمر1390سال : 4723استاندارد ملی ایران شماره 26- 3بند به [

الزامات فنی4
کلیات4-1

اجراي گردد که شایستگی انجام ، باید توسط مجریان آزمون مهارتی مهارتآزمونالگوهايتدوین و اجراي
. را دارندمهارتهاي انواع خاصی از اقالم آزمونهايتخصصبین آزمایشگاهی و دسترسی به هايسهمقای

شایستگی شده تعیینویژگی زه گیري اندادر یا پیمانکاران فرعی آنها باید مهارتآزمون مجریان همچنین 
.داشته باشند

اثبات در تواندمی15189شماره استاندارد ملی ایرانیا ،17025شماره آي اي سی–ایزو –ایران استاندارد ملی–یادآوري
الگوهاي هاي مربوط به گیري ها یا اندازهیا آزمایشگاه پیمانکار فرعی، در اجراي آزمونمهارتصالحیت آزمایشگاه مجري آزمون 

صالحیت تولیدکنندگان مواد مرجع که اقالم اثباتتواند براي میISO Guide 34. ، مورد استفاده قرار گیردمهارتآزمون 
.را فراهم می آورند، مورد استفاده قرار گیردمهارتآزمون 

کارکنان4-2
فنیباید داراي کارکنان مدیریتی و فنی با اختیارات الزم، منابع و شایستگیمهارتآزمون مجري4-2-1

.مورد نیاز جهت انجام وظایف خود باشد

و تجربه مورد نیاز براي شرایط احراز سطوح باید حداقل مهارتآزمون مجري مدیریت4-2-2
.   اطمینان حاصل نمایدشرایط احراز کلیدي در سازمان خود را تعریف کند و از برآورده شدن آن هايپست

قرارداد داشته و یا با آنها باشند استخدام شده یا کار گیرد که باید افرادي را بهمهارتآزمون مجري4-2-3
گیرند، مورد استفاده قرار مییفنی و کلیدي پشتیبانقراردادي و سایر کارکنان که کارکنان درصورتی.باشد

شایستگی دارايکه این کارکنان، تحت نظارت قرار دارند، حاصل کند باید اطمینان مهارتمون مجري آز
.کنندهستند و طبق سیستم مدیریت کار می

به (شود استفاده یا مشورتی عنوان بخشی از گروه راهبريیا به1صورت مورديفنی بهمتخصصان از گاههر -یادآوري
ها، سایر روشیابر اي گروه2خدماتشرح ارائه از طریقمثال، عنوانبهرسمی هاي توافقوجود ، )مراجعه شود4-1- 4-4بند 
.گرفته شودتواند به منظور برآورده کردن این الزام در نظر می

1-Ad-hoc
2-Terms of  Reference
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:براي موارد زیر اختیار دهدباید به کارکنان مشخصمهارتآزمون مجري 4-2-4
مناسبمهارتانتخاب اقالم آزمون - الف
مهارتهاي آزمون الگوریزي برنامه-ب
بردارياجراي انواع خاص نمونه-ج
تجهیزات خاصکارگیريبه- د
و همچنین مقادیر تخصیص یافته و میزان عدم 2و همگنی1پایداريها براي تعیینگیريانجام اندازه- ه

مهارتهاي قلم آزمون دهقطعیت مربوط به اندازه
مهارتسازي، جابجایی و توزیع اقالم آزمون آماده- و
هااجراي سیستم پردازش داده-ز
هاي آماريتحلیلانجام -ح
مهارت آزمونگانکنندمشارکتارزیابی عملکرد - ط
ارائه نظرات و تفسیرها- ي
.مهارتآزمونهايگزارشاجازه صدور -ك

، شایستگی، شرایط احراز )ختیاراتا(اختیارتفویض در موردروزآمدباید سوابق مهارتآزمون مجري 4-2-5
کارکنان فنی، از جمله کارکنان قراردادي، را همهمرتبطو تجارب مهارت اي، آموزش، تحصیلی و حرفه

آنها براي انجام شایستگیتاریخی کهبایداین اطالعات باید به آسانی قابل دسترس باشند و . نگهداري نماید
.شامل شودید قرار گرفته است را یاعیین شده مورد ارزیابی و تتکارهاي 

دست کارکنان هریک از هايتحصیالت، آموزش و مهارتگرفتن نظردربا باید مهارتآزمون مجري 4-2-6
هايروشمشی و باید خطمجري آزمون مهارت.دکنتعیین اهداف را ،مهارتآزمون الگوياجراي اندرکار

نیازهاي برنامه آموزشی باید با . کارکنان داشته باشدبه آموزش ارائه نیازهاي آموزشی و ی یشناسااجرایی براي 
.مرتبط باشدمجري آزمون مهارت شدهبینیفعلی و پیش

هاي آموزش کارکنان خط مشیدر . اي مورد توجه قرار گیردشود نیاز به بازآموزي کارکنان به صورت دورهتوصیه می–یادآوري
. مد نظر قرار گیردهامهارتمداوم افزایش هدف و اثبات شایستگی مداوم ، نیاز به ورياتواند تغییرات فنمی

1- Stability
2- Homogeneity



)چاپ اول( 1393: 17043آي اي سی  –ایزو - ستاندارد ایرانا

٨

اطمینان از هاي الزم به منظور باید اطمینان حاصل کند که کارکنان، آموزشمجري آزمون مهارت 4-2-7
الگويدیگر بر کیفیت ثیرگذار اتکارگیري تجهیزات و هر فعالیت ها، بهگیرياندازهانجامدر1عملکرد صحیح

.ارزیابی قرار گیردهاي آموزشی باید مورد اثربخشی فعالیت. اندرا کسب کردهمهارتآزمون 

.معیارهاي عینی می تواند مورد استفاده قرار گیردجهت ارزیابی میزان دستیابی به شایستگی، –یادآوري

و محیط2گاهیجاتجهیزات، 4-3
مهارتآزمون الگوياجراي مناسبی براي گاهیجاباید اطمینان حاصل کند که مجري آزمون مهارت 4-3-1

ارسال ، جابجایی، کالیبراسیون، آزمون، انبارش و ساختبراي و تجهیزات امکاناتشامل جایگاه این . وجود دارد
.بازیابی مواد و سوابق می باشدبراي و براي اطالع رسانی ها، براي پردازش داده،مهارتاقالم آزمون 

یا کیفیت مهارتالگوي آزمون باید اطمینان حاصل کند که شرایط محیطی، مجري آزمون مهارت 4-3-2
مجري دائمی امکاناتهایی غیر از محل عملیات در محلگاههر.اندازدبه مخاطره نمیمورد نیاز عملیات را 

الزامات فنی مربوط به . باید مراقبت خاص به عمل آید،انجام شودیا توسط پیمانکاران فرعی آزمون مهارت 
.ثر باشد، باید مدون شوندومو شرایط محیطی که می تواند بر آزمون مهارت گاهیجا
گذارند، باید کنترل اثر میمهارتالگوي آزمون هایی که بر کیفیت دسترسی و استفاده از بخش4-3-3

.دکنباید دامنه کنترل را بر اساس شرایط خاص خود تعیین مجري آزمون مهارت . شود
مهارتاقالم آزمون کیفیت بارزي برطوربهتواندمیباید شرایط محیطی را کهمجري آزمون مهارت 4-3-4
گیري و اجرایی اندازههايروشتوسط شرایطی که ، شامل گذاردبثیر اتآزمون و کالیبراسیون انجام شده هر و
و کند شرایط را کنترل و پایش این باید مجري آزمون مهارت .الزام شده است، تعیین کندمربوط3شخصاتم

الگوي آزمون چنانچه شرایط محیطی، به کیفیت یا اجراي. را ثبت کندمرتبط هاي پایشی ه فعالیتهمباید 
. مربوط متوقف شودمهارتهاي آزمون لطمه وارد نماید، باید فعالیتمهارت 

مثال شامل سترون بودن بیولوژیکی، گرد و غبار، اختالالت الکترومغناطیسی، عنوانبهتواند شرایط محیطی می–یادآوري
.باشدمرتبطهاي فنی؛ متناسب با فعالیتن برق، دما، سطوح صدا و ارتعاشاتمیاتشعشع، رطوبت، ت

ثري از یکدیگر ومطوربهشوند باید هاي ناسازگار انجام میکه در آنها فعالیتهاي مجاوري بخش4-3-5
.شوداقدام جهت پیشگیري از آلودگی ثانویهباید .ودشداسازي ج

1- Competent
2- Accommodation
3- Specifications
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هايها و تجهیزعملکردي روش1هايویژگیکه باید اطمینان حاصل کند مجري آزمون مهارت4-3-6
مناسبی طوربه،آزمون مهارتهمگنی و پایداري اقالممقدار،یید امورد استفاده براي تآْزمایشگاهی

.شوندنگهداري میگذاري و صحه

مهارت آزمون الگوهايطراحی 4-4

ریزيطرح4-4-1
ثیرگذاراتمهارت آزمونمستقیم روي کیفیت طوربهباید فرآیندهایی را که مجري آزمون مهارت4-4-1-1

،هاي اجرایی تعیین شدهد که مطابق با روشکناطمینان حاصل و بایدریزي کند هستند، شناسایی و طرح
.شوندانجام می

.و اطالعات مرتبط با آن مورد توجه قرار گیردالگوتواند در تدوین یک منافع ذینفعان نیز می–یادآوري

به (نماید واگذاررا به پیمانکار فرعی مهارت آزمونالگوي يریزنباید طرحمجري آزمون مهارت4-4-1-2
.)مراجعه شود2- 5-5بند 

هاي راهبري استفاده کند می تواند از توصیه یا کمک هر یک از مشاوران، متخصصان یا گروهمجري آزمون مهارت –یادآوري
.)مراجعه شود4-1- 4- 4به بند (

در آن به ، طرحی را مدون نماید که الگوي آزمون مهارتباید قبل از آغاز مجري آزمون مهارت4-4-1-3
دالیل اقتضاء و در صورت بپردازدشامل اطالعات زیر مهارتآزمونالگوي اهداف، مقاصد و اصول طراحی 

:را بیان کند انتخاب یا حذف آنها 
مجري آزمون مهارتنام و نشانی -الف
الگويطراحی و اجراي دست اندرکارکننده و سایر کارکنان نام، نشانی و وابستگی سازمانی هماهنگ-ب

مهارتآزمون
آزمونالگوياجراي دست اندرکارهایی که به پیمانکار فرعی محول شده و نشانی پیمانکاران فرعی فعالیت-ج

مهارت
برآورده شوندقرار استمعیارهاي مربوط به مشارکت که - د
مهارتآزمونالگويمورد انتظار در گانکنندمشارکتتعداد و نوع - ه
کنندگان در مشارکتشامل اطالعاتی که بر اساس آن،نظرمورد) هاي(ویژگی یا ) ها(ده انتخاب اندازه- و

دهندیا مورد آزمون قرار میوکنندمیگیرياندازهوییشناسامشخصمهارتآزمونهیک دور
استمورد انتظار مهارت آزمونیا هر دوي آنها که در اقالم هاویژگیاز گستره مقادیر یا شرحی-ز

1- Characteristics
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پیشنهاد شدهمهارت آزمونحوزهمربوط به بالقوه منابع اصلی خطاهاي -ح
مهارتآزمونکیفیت، انبارش و توزیع اقالم الزامات تولید، کنترل-ط
اجرایی هايروشکنندگان یا جعل نتایج و مشارکتبه منظور جلوگیري از تبانی بینهاي منطقیاحتیاط- ي

به تبانی یا جعل باشدکه نتایج مشکوك در صورتی،شوندکار گرفتهبهقرار است که 
قــرار اســت بــه کــه مهــارتآزمــونالگــويفازهــاي مختلــف بنــديزمــاناز اطالعــات و برنامــه شــرحی-ك

ارائه گرددکنندگان مشارکت
بـین  مهـارت  آزمونی که بر اساس آن اقالم یهایا تاریخدفعات تکرار پیوسته، مهارت آزمونهاي الگوبراي -ل

، صـورت اقتضـاء  کننـدگان و در  مشارکتارسال نتایج توسطهايمهلتشود،کنندگان توزیع می مشارکت
شودکنندگان انجام میمشارکتها توسطگیريها یا اندازهکه در آن آزمونییهایختار

سازي کنندگان براي استفاده در آمادهمشارکتاجرایی که هايروشها یا اطالعات مربوط به روشهرگونه -م
ها نیاز دارندگیريها یا اندازهاجراي آزمونمواد آزمون و 

هاي همگنی و پایداري اقـالم  گیري در آزمونآزمون یا اندازههايروشدرکه قرار است اجراییهايروش-ن
قابلیت زنده بودن بیولوژیکی آنها را تعیین کندکاربردتا در صورت کار گرفته شودبه، مهارتآزمون

کنندگان استفاده شودمشارکتتوسط قرار است استاندارد شده که دهیگزارشهاي چارچوبتهیه -س
شود کار گرفته بهکه قرار است آماري هايشرح جزئیات تحلیل-ع
یافتهري همه مقادیر تخصیصگیشناختی و عدم قطعیت اندازهقابلیت ردیابی اندازه،ءمنشا-ف

کنندگانمشارکتمعیارهایی براي ارزیابی عملکرد -ص
کنندگان عودت داده شودمشارکتبه قرار است یا اطالعاتی که 1موقتهايها، گزارشاز دادهشرحی -ق
کننـدگان و جمـع   مشـارکت نتایجچه میزان قرار است ،مهارتآزمونبر اساس برونداد الگوي که اینشرح -ر

ی شودعمومرسانی ها اطالع بندي
.قرار است انجام گیردمهارتآزموناقداماتی که در مواقع گم شدن یا آسیب دیدن اقالم -ش

فنی و تجربه مورد نیاز در زمینه مرتبط با آزمون، تخصص باید به مجري آزمون مهارت4-4-1-4
این نیاز در صورت لزوم، . ، دسترسی داشته باشد2هابرداري یا بازرسی و همچنین آمارهکالیبراسیون، نمونه

. محقق گردد) مناسبگذاريبا نام(تواند از طریق تشکیل گروه مشاوره می

:موارد زیر استفاده نمودمانندتعیین موضوعاتی هاي فنی براي مقتضی، باید از تخصصدر مواقع4-4-1-5
3-1-4-4ریزي الزامات فهرست شده در بند طرح-الف

1- Interim Report
2- Statistics
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مقرر یا در همگن مهارتآزمونسازي و نگهداري اقالم در آمادهو حل مشکالت مورد انتظار ی یشناسا-ب
مهارت آزمونپایدار براي یک قلم یافتهتخصیصمقدار کردن 

کنندگانمشارکتهاي تفصیلی برايسازي دستورالعملآماده-ج
هـاي  هدوردر مالحظـات درخصوص مشکالت فنی یـا سـایر   ، کنندگانمشارکتمطرح شده توسط نظرات-د

مهارت آزمونپیشین 
کنندگانمشارکتعملکردارزیابیيبراهاییتوصیهارائه-ه
کلـی و در مواقـع مناسـب بـراي گروهـی از      طوربهکنندگان مشارکتنظرات در خصوص نتایج و عملکرد -و

کنندگانمشارکتیکی از یا کنندگان مشارکت
گزارشدرصورت انفرادي یا ، به)محرمانگیحریمدر (کنندگان مشارکتهایی براي ارائه توصیه-ز
کنندگانمشارکتپاسخ به بازخور -ح
.نندگانکمشارکتدر جلسات فنی بامشارکتریزي یاطرح-ط

آزمون مهارتسازي اقالم آماده4-4-2
آزموناقالم تهیه و اجرا کند که اطمینان یابد اجرایی هايروشباید مجري آزمون مهارت4-4-2-1

.شودمیتهیه 1- 4-4شرح داده شده در بند برنامهمطابق با مهارت 

در ماید تا نتوجه مهارتاز اقالم آزمون کافی سازي تعداد به آمادهنسبت مجري آزمون مهارتشود که توصیه می–یادآوري
یا آمادگی داشته باشد اند، دیدهکه حین توزیع گم شده یا آسیب مهارتجایگزینی هر یک از اقالم آزمون در مورد نیاز صورت 

-میهاکاربرداین . در نظر گرفته شونديبعدکاربردهايمورد ارزیابی قرارگرفتند، براي مهارتآزمونالگويپس از آنکه نتایج 
.مواد مرجع باشدعنوانبهو یا استفاده کنندگانمشارکتتواند شامل ابزارهاي کمک آموزشی براي 

سازي، باید به منظور حصول اطمینان از دریافت، جمع آوري، آمادهمجري آزمون مهارت 4-4-2-2
این . اجرایی را ایجاد و اجرا کندهايروش، آزمون مهارتجابجایی، انبارش و در مواقع لزوم، امحاء همه اقالم 

مطابق با الزامات قانونی آزمون مهارتدر ساخت اقالم کار رفته بهاجرایی باید تضمین کند که مواد هايروش
.اندو اخالقی مربوط به دست آمده

با استیعملکهییجاتاها، ها و غلظتدهاندازه،1سیماتراز لحاظ بایستی مهارتآزموناقالم 4-4-2-3
.باشندداشتهیهمخوانشوند،یممواجهآن بامعمولونیبراسیکالایآزمون نوع اقالم یا موادي که در 

را آماده سازي یا مهارت آزمون، قلم کنندگانمشارکتکه نیاز است مهارت آزمونهاي الگودر 4-4-2-4
ارسال نمایند، مجري آزمون مهارتکنند و یا هم آماده سازي و هم دستکاري کنند و آنها را براي 2دستکاري

.را منتشر نمایدمهارت آزمونقلم بندي و انتقال سازي، بستههاي آمادهباید دستورالعملمجري آزمون مهارت

1- Matrix
2- Manipulate
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2و پایداري1همگنی4-4-3

خواهد کنندگان مشارکتپایداري در ارزیابی عملکرد بر اساس میزان تاثیري که ناهمگنی و نا1- 4-4-3
.داشت، باید معیارهایی براي همگنی و پایداري مناسب تعیین شود

اي قابل مقایسهمهارتآزمونکننده، اقالم مشارکتکه هر استاز ایناطمینان حصول بندالزامات این زیراز هدف–1یادآوري 
آنساخت و حمل دقیق براي دستیابی به ریزي،طرح. مانندپایدار میمهارتآزموندر طول اقالم کند و این را دریافت می

.هایی مورد نیاز می باشدیید این مطلب، انجام آزموناضروري است و معموال براي ت

هرگاه براي مثال . همگنی و پایداري قرار گیرندمورد آزمونمهارتآزمونکه اقالم در برخی موارد امکان ندارد –2یادآوري 
.در دسترس باشدبراي آماده سازي اقالم آزمون محدودي مواد 

باشند، در چنین در دسترس میمواد و پایدار نیستند بهترینهمگن در برخی موارد، موادي که به اندازه کافی –3یادآوري 
هايمورد استفاده قرار گیرند، مشروط به اینکه در عدم قطعیتمهارتآزموناقالم عنوانبهتوانند همچنان مواردي، این مواد می

شمارهایران د ملی رااستاندپیوست ب و1- 1-3-به بند ب(ر گیرد یا ارزیابی نتایج، این موارد مورد توجه قرایافتهتخصیصر مقادی
.)مراجعه شود1389سال : 13283

ISOمالحظات مربوط به همگنی و پایداري در  –4یادآوري  Guide ISOو 34 Guide شمارهایرانو استاندارد ملی35
.بحث قرار گرفته استبیشتر مورد1389سال :13283

باشد، با توجه داشتهمواقعی که کاربردهمگنی و پایداري باید در هاي اجرایی براي ارزیابی روش2- 4-4-3
در صورت امکان، به منظور ارزیابی بایدمجري آزمون مهارت. و اجرا شودمدون هاي آماري مناسب به طرح

تولید ازهربکیهمهکه معرف آزمون مهارتقالمانتخاب تصادفی آماري از تعدادي نمونه از ا،همگنی مواد
.به کار ببردرا، باشدآزمون مهارتاقالم

ر بهاز کل مهارتدر برخی موارد، استفاده از یک انتخاب تصادفی طبقه بندي شده یا سیستماتیک از اقالم آزمون –یادآوري
.تر استتولید مناسب

و قبل ند دشبندي ، به شکل نهایی خود بستهمهارتآزمونپس از آنکه اقالم معمول باید طوربه3- 4-4-3
مثال مطالعات پایداري نشان طوربهمگر آنکه ،ارزیابی همگنی انجام گیرد، کنندگانمشارکتبراي توزیع از 

.شوندنگهداريبایستی به صورت فلهدهد که آنها 

تواندمیبندي قبل از بسته، همگنی شته باشداثري بر همگنی نداهیچ يمنطقی انتظار رود بسته بندطوربههرگاه –1یادآوري 
.   دشواثبات 

، قبل از توزیع )لجستیکی(توان به دالیل اجرایی، فنی یا تدارکاتی ی شرایط خاص، آزمون همگنی را نمیدر برخ–2یادآوري 
.انجام داد

1- Homogeneity
2- Stability
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د که شبه اندازه کافی پایدار می باشند تا اطمینان حاصل مهارت آزموناقالم باید اثبات شود که4- 4-4-3
وقتی این . در آن رخ نخواهد دادبارزي در طول اجراي آزمون مهارت شامل شرایط انبارش و انتقال، هیچ تغییر 

گیري عدم قطعیت در اندازهه لفه اضافویک معنوانبهی شود و کمباید پذیر نباشد، مقدار پایداري امر امکان
معیارهاي ارزیابی لحاظ عنوانبهیا /نظر گرفته شود و، درمهارتآزموناقالم یافتهتخصیصمرتبط با مقادیر 

.شود
تعیین می شوند، نگهداريي بعدهاي هاي پیشین براي کاربردهاز دورمهارت آزمونقالم اه اهرگ5- 4-4-3
.یید شوداتمجري آزمون مهارتباید قبل از توزیع، توسط ،مهارتآزمونالگويدر آنها ادیر مق
د کنباید اثبات مجري آزمون مهارتدر شرایطی که آزمون همگنی و پایداري امکان پذیر نیست، 6- 4-4-3

را براي جمع آوري، تولید، بسته بندي و توزیع مهارتآزمونکار گرفته شده هدف هاي اجرایی بهکه روش
.ندک، برآورده میمهارتآزموناقالم 

آماريطراحی 4-4-4
کمی یا کیفی، (ها هاي آماري باید بر اساس ماهیت دادهطراحیالگو، برآورده کردن اهداف براي4-4-4-1

- بند ببه(ایجاد شوند ، مورد انتظارنتایج و تعداد آماري، ماهیت خطاهاهايه، فرضی)شامل ترتیبی و گروهی
).مراجعه شودپیوست ب 2-2- 3

را الگوي آزمون مهارت ي هادادهدهی جمع آوري، تجزیه و تحلیل و گزارشریزي، آماري، فرآیند طرحیحاطر–1یادآوري 
باشد، مانند تشخیص انواع میالگوي آزمون مهارت هاي آماري معموال بر پایه اهداف تعیین شده براي یحاطر. پوشش می دهد

.مشخصگیريبا عدم قطعیت اندازهیافتهتخصیصیا تعیین مقادیر مشخصخطاها با توانمعینی از 

تا پیچیده، که از ) اي توصیفیمانند آماره ه(هاي بسیار ساده تواند از روشمیهادادههاي تجزیه و تحلیل روش–2یادآوري 
.مختلف استفاده می کنند، متغیر باشندمهارتآزموناحتمالی یا ترکیب نتایج براي اقالم هايههاي آماري با فرضیمدل

یم ظتنول ئمسنهاد از سوي مشتري، داده شده مشخصهیک با الگوي آزمون مهارت در مواردي که طراحی –3یادآوري 
می تواند مستقیما از همانهادادههاي تجزیه و تحلیل یید صالحیت اجبار می شود، طراحی آماري و روشایا نهاد تمقررات 
.برداشت شودمشخصه 

آزمایشگاهی آماري، یک مقایسه بینطراحی در صورت عدم وجود اطالعات قابل اعتماد مورد نیاز براي ایجاد –4یادآوري 
.کار گرفته شودتواند بهمقدماتی می

شده در استفادهيهادادهتحلیلو هیتجزهايآماري و روشطراحیباید مهارتمجري آزمون4-4-4-2
ودالیل انتخاب ازیو باید شرحدینمامدون را کنندگانمشارکتارزیابی نتایج ویافتهتخصیصمقدارنییتع

آماريهايهفرضیدهدکهنشانبتواندباید مجري آزمون مهارت . نمایدفراهمرابر آنها یمبتنهايهفرضی
. شوندانجام می،شدهنییتعاز پیش ییاجراهايروشمطابق با آماريهايتحلیلو هیتجزهستند و نطقیم
باید به موارد زیر توجه الزم را داشته مجري آزمون مهارت در طراحی تجزیه و تحلیل آماري، 4-4-4-3

:باشد
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ده یا ز یا مورد انتظار براي هر اندازهمورد نیاگیرياندازهو نیز عدم قطعیت ) و دقتصحت(درستی- الف
مهارتآزموندر ویژگی

الگوي آزمون در آماري طراحیکردن اهداف کنندگان مورد نیاز براي برآوردهتمشارکحداقل تعداد -ب
کنندگان به تعدادي نباشند که این اهداف را برآورده کنند یا تجزیه و تحلیل مشارکتهرگاه؛ مهارت

باید جزئیات رویکردهاي جایگزین مورد استفاده مجري آزمون مهارت معنادار آماري نتایج را ایجاد کنند، 
ارائه نمایدگان کنندمشارکتو بهمدونکننده را تمشارکبراي ارزیابی عملکرد 

دار با نتایج گزارش شده، شامل تعداد ارقام اعشاريارتباط ارقام معنی-ج
ها یا ها، کالیبراسیونتکرار آزمونگیري شود و تعداد که باید آزمون یا اندازهمهارتآزمونتعداد اقالم - د

پذیردانجام،براي هر تعیین مقداریا مهارتآزمونهر یک از اقالم بره باید کهایی گیرياندازه
یا سایر معیارهاي ارزیابیمهارتاجرایی مورد استفاده براي تعیین انحراف استاندارد ارزیابی هايروش- ه
ي پرت یا هر دوهادادهبا چگونگی رفتاریا ی یشناسااجرایی مورد استفاده براي هايروش- و
آماريمقادیر مستثنی از تجزیه و تحلیل اجرایی ارزیابی هايروش، در موارد مرتبط-ز
.برآورده شوندمهارتآزمونهاي دورهدفعات تکرار و طراحی ، اهدافی که باید براي صورت اقتضادر -ح

مقادیر تخصیص یافته4-4-5
ها یادهاندازهبرايرایافتهتخصیصباید روش اجرایی تعیین مقادیر مجري آزمون مهارت 4-4-5-1

این روش اجرایی باید قابلیت ردیابی . نمایدمدون ،خاصمهارتآزمون الگويیک درموجودهايویژگی
با مهارتآزمونالگويکه اثبات کند مد نظر قرار دهد تا راازینموردگیريشناختی و عدم قطعیت اندازهاندازه
.استمناسب آن هدف 

.باشدمیپذیر یا مناسب نهمیشه امکانشناختیقابلیت ردیابی اندازه–یادآوري

یافته با قابلیت ردیابی کالیبراسیون، باید مقادیر تخصیصدر حوزههاي آزمون مهارت الگوي4-4-5-2
.گیري داشته باشندعدم قطعیت اندازههمراه باشناختیاندازه

سنجی ارتباط، نیازها و امکانهاي غیر از کالیبراسیون، در حوزهمهارتهاي آزمون الگوبراي 4-4-5-3
گرفتننظر درباید با،یافتهتخصیصمرتبط با مقدار گیريو عدم قطعیت اندازهشناختیقابلیت ردیابی اندازه

، مهارتآزمونطراحی هاي ذینفع یا از طریق کنندگان، سایر طرفمشارکتالزامات مشخص شده از سوي 
.تعیین شوند

، هاي قابل ردیابی و مواد مرجعدر دسترس بودن کالیبراسیون،ویژگیده یا مهارت، اندازهآزمونبسته به نوع قلم –یادآوري
.متفاوت باشدزنجیره قابلیت ردیابی اندازه شناختی مورد نیاز می تواند 
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به پیوست ب (ود شییافته استفاده معنوان مقدار تخصیصبهشدهکه یک مقدار اجماعهنگامی4-4-5-4
یطراحدرگونه که هماننموده و باید مدونباید دلیل آن انتخاب را مجري آزمون مهارت ،)مراجعه شود

. یافته را تخمین بزندعدم قطعیت مقدار تخصیصتوضیح داده شده است، الگوي آزمون مهارت 

مشی این خط. داشته باشدمشی خط،براي اعالم مقادیر تخصیص یافتهباید مجري آزمون مهارت 4-4-5-5
.ندجویی کنسودزود هنگام فشايتوانند از انمیکنندگانمشارکتباید تضمین کند که 

انتخاب روش یا روش اجرایی4-5
رود که از روش آزمون، کالیبراسیون یا روش اجرایی کنندگان انتظار میمشارکتاز معموال4-5-1

مجري آزمون . باشدهمخوان هاي اجرایی رایج آنها با روشبایستی گیري انتخابی خود استفاده کنند که اندازه
آزمون مهارت يالگوطرحاستفاده از روش خاصی مطابق با را به کنندگانمشارکتممکن است، مهارت 

. راهنمایی نماید
:بایدمجري آزمون مهارت شوند، ، مجاز به استفاده از روش انتخابی خود میکنندگانمشارکتهرگاه 4-5-2

آزمون یا هاي آمده از روشدستداشته باشد و از یک روش اجرایی به منظور مقایسه نتایج بهمشیخط- الف
.گیري متفاوت، پیروي کنداندازه

هستند به لحاظ فنی معادل ،دههر اندازهگیريآزمون یا اندازهمختلف هايروشکه کدام یک از آگاه باشد-ب
.هایی برداردکنندگان گامبراي ارزیابی نتایج شرکتها با استفاده از این روشبنابراینو 

مهارتهاي آزمون الگواجراي 4-6
کنندگانمشارکتدستورالعمل هایی براي4-6-1
بـه طـور کـافی بـه     از قبـل  بایـد پـیش از ارسـال اقـالم آزمـون مهـارت،       مجري آزمـون مهـارت   4-6-1-1

رود اقالم آزمون مهارت بـه دسـت   با ارائه تاریخی که در آن احتمال می-رسانی کنداطالع گان کنندمشارکت
.انجام چنین کاري را نامناسب سازدالگوي آزمون مهارت طراحی مگر آنکه -آنها برسد یا ارسال شود

ارائه کنندگانمشارکتبه کلیه مدونی را هاي تفصیلی باید دستورالعملمجري آزمون مهارت 4-6-1-2
:کنندگان باید شامل موارد زیر باشدهاي شرکتدستورالعمل. نماید

هايمگر آنکه الزام(هاي آزمون شده براي اکثر نمونهروش یکسان سازي اقالم آزمون مهارت به لزوم آماده- الف
)وجود داشته باشد که مستلزم انحراف از این اصل باشدالگوي آزمون مهارت خاصی در 

براي مثال ،ثیرگذار باشنداتواند روي آزمون یا کالیبراسیون اقالم آزمون مهارت تجزئیات عواملی که می-ب
آزمون هاي محدود به روشالگوي آزمون مهارت ماهیت اقالم آزمون مهارت، شرایط انبارش و اینکه 

بندي آزمون یا اندازه گیري باشدو زمانانتخاب شده
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ياسازیمهسازي و یا هر دو مورد آماده،1طیشرامهیاسازيیا سازيروش اجرایی تفصیلی براي آماده-ج
هاها یا کالیبراسیونپیش از اجراي آزمون،اقالم آزمون مهارتطیشرا

آزمون مهارت، شامل هر گونه الزامات ایمنیاقالمییجابجابرايیمناسبدستورالعملهر- د
ها یا هر ها یا کالیبراسیونبه منظور هدایت آزمونکنندگانمشارکتهر گونه شرایط محیطی خاص براي - ه

جهت گزارش شرایط محیطی مربوط کنندگانمشارکتتبط بودن، هر گونه الزام براي دو، و در صورت مر
گیريدر مدت زمان اندازه

گیري و دهی نتایج آزمون یا اندازههاي مشخص و تفصیلی در خصوص شیوه ثبت و گزارشدستورالعمل- و
گیري نتایج یا اندازهدهی عدم قطعیت ها شامل گزارشچنانچه دستورالعمل. مرتبطهايعدم قطعیت

پوشش و در صورت کاربرد، شامل احتمال پوشش باشدفاکتورگزارش شده باشند، باید شامل

مبانی رقام معنی دار یا ارقام اعشاري وگیري، تعداد امعموال این دستورالعمل شامل پارامترهایی مانند واحدهاي اندازه–یادآوري
.)"دریافت شده کهطوريبه "یا ،در وزن خشک: براي مثال(دهی است گزارش

گیري به منظور تجزیه و تحلیلمهارت یا اندازهآخرین تاریخ براي مجري به منظور دریافت نتایج آزمون-ز
هابراي پرسشمهارتآزمون مجريجزئیات تماس ازاطالعاتی -ح

هاي عودت اقالم آزمون مهارت، در صورت کاربرددستورالعمل-ط

جایی و انبارش اقالم آزمون مهارتجاب4-6-2
مناسبی شناسایی طوربهباید اطمینان حاصل کند که اقالم آزمون مهارت مجري آزمون مهارت 4-6-2-1

.شوند، آلوده یا تخریب نمیکنندگانمشارکتسازي تا توزیع میان اند و از زمان آمادهو جداسازي شده
یا  انبار یا هر دو را فراهم نماید، تا از آسیب نگهداريامن هايوطهمحباید مجري آزمون مهارت 4-6-2-2

هاي اجرایی باید روش. سازي تا توزیع جلوگیري کندیا تخریب اقالم آزمون مهارت در فاصله زمانی آماده
.هایی تعیین شودمناسبی براي اجازه ارسال و دریافت از چنین محیط

به منظور آزمون مهارت، مواد شیمیایی و موادا انبارش اقالمنگهداري ی، شرایطدر صورت اقتضاء4-6-2-3
.، ارزیابی شوندعمر نگهداري آنهازمانی مشخص طیهايدر بازهباید ی، تشخیص تخریب احتمال

باید مورد استفاده قرار گیرد ،خطرزااقالم آزمون مهارت، مواد شیمیایی و مواد بالقوه هرگاه 4-6-2-4
.زدایی و امحاء ایمن آنها در دسترس باشد، آلودگیجابجاییتسهیالتی به منظور 

1- Conditioning
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و توزیع اقالم آزمون مهارتزنی بندي، برچسببسته4-6-3
مرتبط ملی، منطقه اي، یا هايباید براي اطمینان از مطابقت با الزاممجري آزمون مهارت 4-6-3-1

.زنی را کنترل نمایدبندي و برچسبفرآیندهاي بستهتا حد لزوم المللی ایمنی و حمل ونقل، بین

باشد، براي مثال داشته همراه به مشکالت جدي براي برخی از انواع مواد تواند هارت میماقالم آزموندرستتوزیع –یادآوري
.، ضربه یا ارتعاش قرار گیرندXدر معرض اشعه نبایستیدارند یا موادي کهپیوسته در شرایط سرد موادي که نیاز به انبارش 

هاي جوي آلودگی توسط آالیندهاز بندي نفوذ ناپذیر در مقابل هوا بهره برد تاتوان از بستهمیبیشتر انواع مواد شیمیاییدرمورد
.دگردجلوگیري ، ودانتقال با آنها مواجه شمدتدر ا گازهاي خروجی موتور که می تواندمانند بخارات سوخت ی

مشخص شرایط محیطی مرتبط را براي انتقال اقالم آزمون مهارت باید مجري آزمون مهارت 4-6-3-2
اقالم آزمون مهارت مربوط بهشرایط محیطی ،در حین انتقالباید مجري آزمون مهارت ، ناسبدر موارد م. کند

.کندارزیابیمحیطی را روي قلم آزمون مهارت اثراتپیامدرا پایش نموده،
کنندگانمشارکتاقالم آزمون مهارت از سوي یکی از باشد نیاز هاي آزمون مهارتالگودر هرگاه 4-6-3-3

.شودهئااربراي این انتقال مدونی هاي باید دستورالعملارسال شود، کنندگانمشارکتبراي سایر 
هر بنديایمن روي بستهطوربهها برچسبباید اطمینان حاصل کند که مجري آزمون مهارت 4-6-3-4

اند که در طول دوره آزمون مهارت، به اي طراحی شدهگونهاند و بهالصاق شدهاقالم آزمون مهارتیک از 
.مانندصورت خوانا و دست نخورده باقی می

زمون مهارت را یید تحویل اقالم آاباید از یک روش اجرایی پیروي کند تا تمجري آزمون مهارت 4-6-3-5
.ممکن سازد

از طریق درخواست ،1- 1-6-4این مورد مطابق با بند م آزمون طبق جداول زمانی دریافت نگردد،که اقالدر صورتی–یادآوري
. شودمیمحقق ،مجري آزمون مهارتبراي مطلع کردن کنندگانمشارکتاز 

الگوي آزمون مهارتو ارزیابی نتایج هادادهلیتحل4-7
هادادهتحلیل و ثبت 4-7-1
هاي اجرایی کارگیري، مطابق با روشها باید قبل از بهافزارهاي پردازش دادهکلیه تجهیزات و نرم1- 4-7-1

نگهداري سیستم کامپیوتري باید شامل فرآیند تهیه نسخه پشتیبان و طرح بازیابی سیستم . شوندصحه گذاري 
.هاي عملیاتی باید ثبت شودو کنترلنتایج چنین نگهداري. باشد

.هاي مناسب ثبت و تحلیل شودباید از طریق روشکنندگانمشارکتنتایج دریافتی از 2- 4-7-1
دهی، باید ایجاد و تحلیل آماري و گزارشها،، انتقال دادههاي وروديهاي اجرایی براي کنترل اعتبار دادهروش

.اجرا شوند
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با طرح مطابقو اطالعات مربوط و 2ايآمارهعملکرد،1خالصهيهاآمارهها باید تحلیل داده3- 4-7-1
.دکنجادیارا مهارتآزمون الگويآماري 

ثیرات، مناسبهايآزمونیااستوارآماريهايروشطریقازپرتآماريهايدادهتشخیصبا4- 4-7-1
.باید به حداقل برسدخالصهيهاآمارهرويبرپرتهايداده

تواند براي ارزیابی آماري نامناسب باشد مانند محاسبات براي مواجهه با نتایج آزمونی که می5- 4-7-1
مدون هاي اجراییباید معیارها و روشمجري آزمون مهارت اشتباه، خطاهاي انتقال و سایر خطاهاي عمده، 

.داشته باشد
در سپس براي شناسایی و مدیریت اقالم آزمون مهارت که توزیع شده،مجري آزمون مهارت6- 4-7-1
- دلیل ناهمگنی، ناپایداري، آسیب یا آلودگیه مثال بطوربه -نامناسب تشخیص داده شده اندزیابی عملکرد ار

. داشته باشددونمهاي اجراییمعیارها و روشباید

ارزیابی عملکرد4-7-2
الگوي که هدفاستفاده نمایدصحه گذاري شده ارزیابیهاي باید از روشمجري آزمون مهارت 4-7-2-1

ارزیابی عملکرد .شامل شرحی از مبانی ارزیابی باشند،بودهمدون ها باید روش. کندرا برآورده میآزمون مهارت 
).شودمراجعه 2-5- 5به بند (نباید به پیمانکار فرعی واگذار گردد

باید در خصوص عملکرد مجري آزمون مهارتکند، ءاقتضاالگوي آزمون مهارت هدف هرگاه 4-7-2-2
:کندهئاراکارشناسی با توجه به موارد زیر اظهارنظرکنندگانمشارکت

گیريهاي اندازهعدم قطعیتدر نظر گرفتنانتظارات اولیه، با نسبت بهعملکرد کلی - الف
هاي الگوهاي آزمون مهارت قبلی، و مقایسه با هر یک از دوره3کنندگانمشارکتدرون و بین تفاوت-ب

منتشر شده4هاي دقتآزمون مهارت مشابه، یا داده
6هاي اجرایییا روش5هابین روشتفاوت -ج

بهبود عملکردبرايهاپیشنهادو ) هاي پرتبا ارجاع به داده(منابع احتمالی خطا - د
هاي اجرایی بهبود مستمر بخشی از روشعنوانبهکنندگانمشارکتبه 7توصیه و بازخور آموزشی- ه

کنندگانمشارکت
سازدممکن میمواقعی که عوامل نامتعارف، ارزیابی نتایج و اظهار نظر بر عملکرد را غیر- و

1- Summary Statistics
2- Performance Statistics
3- Within and  Between Participants
4- Precision Data
5- Methods
6- Procedures
7- Educational Feedback
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هرگونه پیشنهاد، توصیه یا نظرات کلی دیگر-ز
هاگیرينتیجه-ح

آزمون الگوياي در طول یا پس از تکمیل یک به صورت دورهکنندگانمشارکتمجزا براي 1هايتهیه خالصه برگه–یادآوري
کنندگان، در مشارکتهاي به روز شده از عملکرد هر یک ازتواند شامل خالصهها میاین برگه.مهارت خاص می تواند مفید باشد

تواند مورد ها میلزوم، این خالصهدر صورت.، باشدآزمون مهارت پیوستهالگوياز یک پیدرهاي آزمون مهارت پیطول دور
.تحلیل بیشتر قرار گرفته و روندها به وضوح مشخص گردند

هاگزارش4-8
کنندگان مشارکتهایی باشد که نتایج همه ، جامع و شامل دادههاي آزمون مهارت باید شفافگزارش8-1- 4

گزارش ]صدور[اختیار.مجزا اشاره نمایدطوربهنیز کنندگانمشارکترا پوشش دهد و به عملکرد هر یک از 
.)شودمراجعه 2-5- 5به بند (کار فرعی واگذار گردد نهایی نباید به پیمان

مثال به شکل طوربهاي از نتایج را، خالصهزارش داد، گکنندگان مشارکتبه نتوان هاي اصلی را همه دادهگاه هر–یادآوري
.تهیه نمودتوان می،جدول یا نمودار

براي انجام مجري آزمون مهارتاشته و مگر اینکه کاربرد ندها باید شامل موارد زیر باشدگزارش4-8-2
:، دالیل موجهی داشته باشدندادن آن

مجري آزمون مهارت2نام و اطالعات تماس- الف
کنندهاطالعات تماس هماهنگنام و -ب
دهی داراي اختیار که براي گزارش) اشخاصی(شخص مشخصه معادلیا ) ها(امضاءو )ها(، سمت)ها(نام-ج

دهستن
، به پیمانکار فرعی واگذار شده استمجري آزمون مهارتهایی که از طریق مشخص کردن فعالیت- د
)ابتدایی، میانی و نهاییبراي مثال (تاریخ صدور و وضعیت گزارش - ه
شماره صفحات و اشاره واضحی به پایان گزارش- و
هستندبیانیه اي مبنی بر اینکه نتایج تا چه اندازه محرمانه -ز
آزمون مهارتالگويواضح شماره گزارش و شناسه-ح
ارزیابی همگنی و سازي، شرح واضحی از اقالم آزمون مهارت مورد استفاده، شامل جزئیات ضروري آماده- ط

پایداري قلم آزمون مهارت
کنندگان مشارکتنتایج - ي

1- Summary Sheets
2- Contact Details
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هاي یافته و محدوده نتایج قابل قبول و نمایشل مقادیر تخصیص، شامهاي آماريها و خالصهداده-ك
گرافیکی

یافتهدر تعیین هر یک از مقادیر تخصیصهاي اجرایی مورد استفادهروش- ل
یافتهگیري هر یک از مقادیر تخصیصشناختی و عدم قطعیت اندازهردیابی اندازهجزئیات قابلیت - م
ارزیابیبرايهاي اجرایی مورد استفاده براي تعیین انحراف استاندارد ارزیابی مهارت یا سایر معیارهاروش- ن

مورد استفاده توسط هاي اجرایی آزمون ها یا روشهاي خالصه براي روشو آمارهیافتهتخصیصمقادیر -س
هاي مختلف هاي مختلفی توسط گروهروشازچنانچه(کننده مشارکتهاي هر یک از گروه

)شوداستفاده کنندگان مشارکت
و مشاوران فنیمجري آزمون مهارت توسط کنندگانمشارکتنظراتی در خصوص عملکرد -ع
الگوي آزمون مهارتاطالعاتی درباره طراحی و اجراي - ف
هاهاي اجرایی مورد استفاده در تجزیه و تحلیل آماري دادهروش-ص
هاي آماري تحلیلتوصیه درباره تفسیر -ق
.دوره آزمون مهارتبروندادهايهایی بر اساس نظرات یا توصیه-ر

اجزايازبسیاريکهترتیباینبهباشد،کافیتواندمیترسادههايگزارشتهیه،پیوستهمهارتآزموني الگوهابراي –یادآوري
یمکنندگانمشارکتاي که در دسترس دورههايخالصه گزارشحذف شود، اما در معمولهاي گزارشازتواندمیبنداین

.داشته باشدوجودي الگوي آزمون مهارت هاپروتکلیا درباشند

در .قرار گیردکنندگانمشارکتریزي شده در دسترس هاي طرحبنديها باید در زمانگزارش4-8-3
و در شود بسیار طوالنی1زمان برگشتممکن است هرگاهمثال عنوانبههاي آزمون مهارت متوالی، الگو
شده  بینینتایج اولیه یا پیشقبل از مشخص شدن نتایج نهایی، می تواند هاي حاوي مواد فاسدشدنی، الگو

.شوده ئارا

.سازدمیهاي اولیه در مورد خطاي احتمالی را امکان پذیر این کار بررسی–یادآوري

مشی خط،هاحقیقی و سازمانتوسط اشخاص هاباید براي استفاده گزارشمجري آزمون مهارت 4-8-4
.داشته باشد

باید صادر شودالگوي آزمون مهارت است گزارش جدید یا الحاقیه اي براي یک که الزمکههنگامی4-8-5
:شامل شودزیر راموارد 

منحصر به فردمشخصه- الف

1-Turn-around Time
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استارجاع به گزارش اصلی که جایگزین یا اصالح شده -ب
.اي در مورد دلیل اصالح یا صدور مجدد گزارشبیانیه-ج

کنندگانمشارکتباتبادل اطالعات 4-9
این . در دسترس قرار دهدالگوي آزمون مهارتباید اطالعات مفصلی درباره مجري آزمون مهارت4-9-1

:اطالعات باید شامل موارد زیر باشد
الگوي آزمون مهارتاطالعات مربوط به محدوده کاربرد -الف
کردنشرکتبرايبهاهرگونه-ب
شرکتبراي شایستگیمدون معیارهاي-ج
رازداريترتیبات -د
.جزئیات نحوه درخواست-ه
اجرايدر طراحی یا به سرعت از هرگونه تغییراز طریق مجري آزمون مهارت باید کنندگانمشارکت4-9-2

.، آگاه شوندالگوي آزمون مهارت
درقبال ارزیابی سازد قادر راکنندگانمشارکتوجود داشته باشد تا یمدونهاي اجرایی روشباید 4-9-3

یند باید به اطالع آاین فری به دسترس.ندکنرسیدگی مجدد درخواست ،الگوي آزمون مهارتعملکرد خود در 
. برسدالگوي آزمون مهارت کنندگان در کتمشار

.نگهداري و حفظ شودمناسب کنندگان باید به صورتمشارکتسوابق مربوط به ارتباطات با 4-9-4

ر نماید، باید حاوي ی در خصوص مشارکت یا عملکرد صادیاهبیانیه مجري آزمون مهارتاگر 4-9-5
. گمراه کننده نباشدتاباشداطالعات کافی 

محرمانگی4-10
باید محرمانه باشد و فقط توسط اشخاص الگوي آزمون مهارت در یک کنندگانمشارکتهویت 1- 4-10

.نمایدنظر صرفمحرمانگیکننده از مشارکتمگر اینکه ،شناخته شودالگوي آزمون مهارتمرتبط در اجراي 
باید محرمانه در نظر ،مجري آزمون مهارتبراي کنندهمشارکته شده توسط همه اطالعات ارائ2- 4-10

.گرفته شود

ازتوانند میبهبود عملکرد، ا هدفمثال بعنوانبه، هاي دوجانبهو همکاريتبادل نظراهداف باکنندگانمشارکت–یادآوري
بودنمحرمانه، 2ی رسمییشناساای1یقانوناهدافيبراهمچنبن.چشم پوشی نمایندالگوي آزمون مهارت در محرمانگی رعایت 

1- Regulatory
2- Recognition
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خودقیطرازتواندیممهارتآزمون جینتاموارد،بیشتردر. قرار گیردچشم پوشیمورد کنندگان مشارکتتوسطتواند می
.ه شودئارا1به مرجع قانونی مرتبطکنندگانمشارکت

را مجري آزمون مهارتتوسطنتایج آزمون مهارت مستقیم که هریک از ذینفعان، ارائه هنگامی3- 4-10
.از مراتب آگاه شوند، قبل از مشارکتباید کنندگانمشارکت، الزم بداند

از مجري آزمون آزمون مهارت،یک نهاد قانونی ارائه مستقیم نتایجهنگامی کهدر شرایط خاص، 4- 10- 4
.مورد نظر باید به صورت مکتوب از این اقدام مطلع شوندکنندگان مشارکت، الزم بداندرابه نهادمهارت 

مدیریتیالزامات5
سازمان1- 5
بخشی از آن است، باید نهادي باشد که از مجري آزمون مهارتیا سازمانی که مجري آزمون مهارت1- 1- 5

. نظر قانونی قابل شناسایی و مسئول باشد
این است که اجراي آزمون مهارت را به نحوي انجام دهد که الزامات مجري آزمون مهارتمسئولیت 2- 1- 5

هایی که سازمانو تنظیم مقررات نهاد مسولکنندگان، مشارکتهاي ستاندارد ملی رعایت شود و خواستهاین ا
. مجري آزمون مهارت را به رسمیت می شناسند نیز برآورده شود

در ،ائمی مجري آزمون مهارتسیستم مدیریت باید در برگیرنده کارهایی باشد که در تاسیسات د3- 1- 5
. گیردانجام می،وابسته به آندر تاسیسات موقتوهاي به دور از تاسیسات دائمی آن محل

دهد، هاي دیگري نیز انجام میبخشی از سازمانی باشد که فعالیتمجري آزمون مهارتکه در صورتی4- 1- 5
هاي آزمون مهارت ثیري در فعالیتامسئولیت کارکنان کلیدي که دخالت یا تآنگاه مجري آزمون مهارت باید 

، باید شودضاد منافع شناسایی میدرجایی که ت. منافع بالقوه را شناسایی کردتا بتوان تضادرا معین کنددارند 
ی انجام بی طرفبا هاي اجرایی به کار گرفته شود تا اطمینان دهد همه فعالیتهاي مجري آزمون مهارت روش

.شودمی

:بایدمجري آزمون مهارت5- 1- 5
براي انجام را اختیارات و منابع الزم ،هاکارکنان مدیریتی و فنی داشته باشد که جدا از سایر مسئولیت- الف

باشند و وقوع هر انحرافی از دارا وظایف خود از جمله اجرا، برقرار نگهداشتن و بهبود سیستم مدیریت
هاي آزمون مهارت شناسایی کنند و اقداماتی براي الگوبراي تهیه را هاي اجرایی سیستم مدیریت یا روش

.پیشگیري یا به حداقل رساندن این انحرافات انجام دهند

1- Relevent Authority
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یباتی داشته باشد که بتواند اطمینان حاصل کند مدیریت و کارکنان آن از هر گونه فشار نابجاي ترت-ب
.مبرا هستند،داشته باشدشانکه اثر نامطلوبی بر کیفیت کار،تجاري، مالی و غیره داخلی یا خارجی

اجرایی داشته باشد که براساس آن بتواند از حفاظت اطالعات محرمانه و حقوق هايروشها و مشیخط-ج
اجرایی هايروشکنندگان اطمینان یابد، از جمله براي حفاظت از ذخیره و انتقال نتایج مشارکتمالکیت 

.الکترونیکی داشته باشد
طرفی، درستی قضاوت یا ، بیباعث کاهش اعتماد به صالحیتاز دخالت در هر نوع کاري کهبراي اجتناب - د

اجرایی داشته باشدهايروشها و مشیخطدرستی عمل آن شود، 
و و روابط میان مدیریت کیفیت، عملیات فنی مادرسازمان و ساختار مدیریتی، جایگاه آن در سازمان - ه

خدمات پشتیبانی را تعیین نماید
گذار است، مدیریت، ثیراهاي آزمون مهارت تالگوکه کارهایی که بر کیفیت اجراي یکارکنانبراي همه - و

را تعیین کند1تقابلها، اختیارات، شایستگی الزم و روابط ممسئولیت،اجرا یا تصدیق می کنند
هاي خود و چگونگی مشارکت آنها براي اطمینان حاصل نماید که کارکنان آن از ارتباط و اهمیت فعالیت-ز

آگاهی دارند،دستیابی به اهداف سیستم مدیریت
هايروش، را به وسیله اشخاصی فراهم کند که با گیرندگانآموزشنظارت کافی برکارکنان فنی ازجمله بر -ح

اي هر فعالیت آشنایی داشته باشنداجرایی بر
و فراهم کردن منابع الزم براي حصول اطمینان 2مدیریت فنی داشته باشد که مسئولیت کلی عملیات فنی-ط

هاي آزمون مهارت را بر عهده گیرد، ازجمله دسترسی به تخصص فنـی و تجربـه   الگورد نیاز از کیفیت مو
ر بندیکه دطوربهمورد نیاز در زمینه مرتبط با آزمون، کالیبراسیون یا بازرسی و همچنین آمار، 

نشان داده شده است4-1-4- 4
منصوب نماید که صرفنظر از سایر ) یا هر عنوان مناسب دیگر(مدیر کیفیت عنوانبهیکی از کارکنان را - ي

،شودمیپیگیريسیستم مدیریت همواره اجرا و اینکه از اطمینان باید برايها،وظایف و مسئولیت
گیري در ترین سطح مدیریتی که تصمیممدیر کیفیت باید به عالی.مسولیت و اختیار مشخص داشته باشد

گیرد، دسترسی مستقیم داشته در آن سطح انجام میها و منابع مجري آزمون مهارتمشیمورد خط
باشد

.هایی براي کارکنان کلیدي مدیریتی تعیین نمایدجانشین-ك

داشته 3توانند بیش از یک سمتکمی داشته باشند، هریک میکارکنانتعداد ،هاي آزمون مهارتمجريگاه هر–یادآوري
.باشند و شاید عملی نباشد که براي هر سمت یک جانشین تعیین شود

1- Interrelationship
2-Technical Operations
3- Function
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مدیریت رده باال باید اطمینان یابد که فرآیندهاي ارتباطی مناسب در سازمان ایجاد شده است و در 6- 1- 5
.صورت می پذیردتبادل اطالعات خصوص اثربخشی سیستم مدیریت 

سیستم مدیریت2- 5
که متناسب با دامنه اجرا نماید و برقرار نگه داردمهارت باید سیستم مدیریتی ایجاد ونمجري آزمو2-1- 5

.کندمیهاي خود باشد، ازجمله نوع، دامنه و حجم آزمون مهارتی که ارائه شمول فعالیت
هاي خود را تااجرایی و دستورالعملهايروش،هاها، برنامهمشیمجري آزمون مهارت باید خط2-2- 5

مستندات سیستم باید . ، مدون سازدضروري باشدهاي آزمون مهارت حدي که براي تضمین کیفیت همه جنبه
.توسط آنها درك شود، در دسترس آنها باشد و اجرا شودواطالع داده دست اندرکاربه کارکنان

ثال کالیبراسیون معنوانبه(ویژگی، )مثال همگنی و پایداريعنوانبه(کیفیت قلم آزمون مهارت ها شاملاین جنبه–یادآوري
، ارزیابی عملکرد )هاي آماري مناسبمثال استفاده از روشعنوانبه(، تخصیص مقادیر مناسب )گذاري روشتجهیزات و صحه

دهی نتایج آزمون و گزارش1اجرایی انبارش و انتقال، پردازش آماريهايروشکننده، توزیع اقالم آزمون مهارت، مشارکت
.شوداما تنها به موارد فوق محدود نمی،باشدمی

مشی باط با کیفیت، از جمله بیانیه خطهاي سیستم مدیریت مجري آزمون مهارت در ارتمشیخط2-3- 5
اهداف کلی باید تعیین شده و. تعیین شود) یا هر عنوان مناسب دیگر(کیفیت باید در یک نظامنامه کیفیت 

مشی کیفیت باید با امضاي مدیریت رده باال صادر نیه خطبیا. هنگام بازنگري مدیریت مورد بازنگري قرار گیرد
:باید حداقل نکات زیر در آن درج گردد.شود
کنندگان و سایر مشتریانمشارکتتعهد مدیریت نسبت به کیفیت خدمات آزمون مهارت به- الف
دارد خدمتبیانیه مدیریت درباره استان-ب
سیستم مدیریت در ارتباط با کیفیت2هدف-ج
ستندات کیفیت آشنا می سازند و هاي آزمون مهارت، خود را با مه کارکنان مرتبط با فعالیتهمکه الزامی - د

.می کنندخود اجرااجرایی را در کار هايروشها و مشیخط
.استاندارد و بهبود مداوم اثربخشی سیستم مدیریتتعهد مدیریت در مورد برآورده کردن الزامات این - ه

مدیریت رده باال باید شواهدي دال بر تعهد خود در ایجاد و اجراي سیستم مدیریت و بهبود مداوم 2-4- 5
.اثربخشی آن فراهم آورد

هاي مشتري و همچنین الزامات مربوط به باید اهمیت برآورده کردن خواستهمدیریت رده باال2-5- 5
.قوانین و مقررات را به سازمان منتقل و تفهیم نماید

1- Statistical Treatment
2- Purpose
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اجرایی فنی باشد یا به هايروشاجرایی پشتیبان، از جمله هايروشنظامنامه کیفیت باید حاوي 2-6- 5
نظامنامه کیفیت باید طرح کلی ساختار مستندات مورد استفاده در سیستم مدیریت را ارائه .ها ارجاع دهدآن

.دهد
ها در مورد اطمینان از برآورده نی و مدیر کیفی و نیز مسئولیت آنهاي مدیریت فها و مسئولیتقشن2-7- 5

.شدن الزامات این استاندارد باید در نظامنامه کیفیت تعیین شود
ریزي و اجرا مدیریت رده باال باید اطمینان یابد، هنگامی که تغییرات در سیستم مدیریت طرح2-8- 5

. شودمیسیستم مدیریت برقرار نگه داشته یکپارچگی، شوندمی

کنترل مدارك3- 5
کلیات3-1- 5

منابع (از سیستم مدیریت را تشکیل می دهند ه مدارکی که بخشیهممهارت باید براي کنترل مجري آزمون 
الگوي هايپروتکل، 1گونهارداستانداز قبیل مقررات، استانداردها، مدارك ) سازمانیا برونیبا منشاء درون 

ها و ، دستورالعملافزارها، مشخصات نرمیا کالیبراسیون و نیز نقشههاي آزمون وآزمون مهارت، روش
.هاي اجرایی ایجاد نموده و برقرار نگه داردهاي راهنما، روشکتابچه

تصویب و صدور مدارك3-2- 5
باید پیش از صدور به وسیله سیستم مدیریت صادر می شوندبخشی ازعنوانبهکلیه مدارکی که 3-2-1- 5

. کارکنان مجاز بازنگري و براي استفاده تصویب شوند
تجدید نظر و براي کنترل مدارك تهیه شود که وضعیت ،باید یک فهرست اصلی یا روش اجرایی معادل آن

د تا بدین وسیله بتوان از بهباشو به آسانی در دسترسها را در سیستم مدیریت مشخص نمایدتوزیع آن
.کارگیري مدارك نامعتبر و یا منسوخ جلوگیري کرد

:کار گرفته می شوند باید این اطمینان را ایجاد کنند کهاجرایی که بههايروش3-2-2- 5
اثربخش الگوهاي آزمون مهارت انجام یاتهاي ضروري براي عملهایی که در آنها فعالیتدر همه محل- الف

دردسترس استمجاز از مدارك مناسب هاينسخهمی گیرد، 
ها از تداوم مناسب بودن و انطباق آنشوند تا میروزآمدادواري بازنگري و در صورت لزوم طوربهمدارك -ب

با الزمات قابل اجرا، اطمینان حاصل شود
شوند یا به نحو هاي صدور یا استفاده جمع آوري میاسرع وقت از تمام محلا منسوخ در مدارك نامعتبر ی-ج

ناخواسته مورد استفاده قرار نگیرندطوربهکه شودمیدیگري تضمین 

1- Normative Documents



)چاپ اول( 1393: 17043آي اي سی  –ایزو - ستاندارد ایرانا

٢۶

نحو مناسبی شوند بهکه براي مقاصد قانونی یا به منظور حفظ اطالعات نگهداري مییمدارك منسوخ- د
.دشده انگذاري عالمت

باید به صورت منحصر به دشومیمجري آزمون مهارت تهیه توسط مدارك سیستم مدیریت که 3-2-3- 5
دو، باید شامل تاریخ صدور و یا مشخص کردن شماره تجدید نظر یا هرشناساییاین . شوندشناساییفردي 
صادر کننده گذاري صفحه، تعداد کل صفحات یا عالمتی حاکی از پایان مدرك و نام مسئول یا مسئوالن شماره
.باشد

تغییرات در مدارك3-3- 5
است بازنگري و تغییرات در مدارك باید از طرف همان بخشی که بازنگري اولیه را انجام داده 3-3-1- 5

کارکنان تعیین شده باید به اطالعات. شده باشدتعیینمشخص به نحو دیگري طوربهکه تصویب شود، مگر آن
.گیرد، دسترسی داشته باشندکه بازنگري و تصویب بر مبناي آنها انجام میمرتبط1زمینه اي

.مشخص شودمرتبط در موارد مقتضی، متن تغییر یافته یا جدید باید در مدرك یا در ضمایم 3-3-2- 5

اصالح مدارك به تا هنگام صدور مجدد مهارت،مجري آزمونكمدارهرگاه در سیستم کنترل3-3-3- 5
. شوداجرایی و افراد مجاز براي انجام این اصالحات تعیین هايروشمجاز باشد، باید نویس دستصورت 

مدرك تجدید نظر شده باید دوباره و در . گذاري شوندتاریخوءگذاري، امضااصالحات باید به وضوح عالمت
.رسمی صادر شودطوربهترین زمان، کوتاه

و قراردادهابازنگري درخواستها، پیشنهادها 4- 5
ها، پیشنهادها و قراردادها هاي اجرایی براي بازنگري درخواستها و روشمشیمجري آزمون مهارت باید خط

: ها باید اطمینان دهد کهاین بازنگري. نگه داردایجاد نموده، برقرار
گیري و اقالم آزمون زههاي آزمون و کالیبراسیون، تجهیزات انداالزامات، از جمله آنهایی که براي روش- الف

مهارت کاربرد دارند، به حد کفایت تعیین، مدون و درك شده اند
ها و الزامات داردمجري آزمون مهارت توانایی و منابع الزم را براي برآورده کردن خواسته-ب

.الگوي آزمون مهارت به لحاظ فنی مناسب است-ج

که یک الگوي آزمون مهارت براي هدف کندمیخصوص زمانی مهم است که مشتري درخواست هاین بازنگري ب-1یادآوري 
.خاص، یا سطح یا تواتر مشارکت متفاوت با روال معمول ایجاد شود

رك دیگر توضیح داده شده باشد، طور کامل در کاتالوگ یا مداهاین بازنگري زمانی که الگوي آزمون مهارت ب-2یادآوري 
.براي یک ارسال عادي ثبت نام کندکنندهمشارکتاي انجام شود و ه صورت ساده شدهتواند بمی

1- Background Information
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همچنین سوابق . هایی، از جمله سوابق مربوط به تغییرات، باید نگهداري شودسوابق چنین بازنگري4-2- 5
اجراي قرارداد یا هاي او یا نتایج کار طی دوره زمانی وط به مشتري در رابطه با خواستههر نوع مذاکرات مرب

.هردو، باید نگهداري شود
هاي درخواست، از جمله هر کاري شود که مجري آزمون مهارت به بازنگري باید شامل همه جنبه4-3- 5

.کندپیمانکار فرعی واگذارمی
رحطکنندگان و دیگر مشتریان، باید از هرگونه انحراف در مفاد قرارداد یا مشارکتدر موارد مقتضی 4-4- 5

.الگوي آزمون مهارت توافق شده، آگاه شوند
الگوي آزمون مهارت اصالح شود، همان فرآیند بازنگري، استقراراگر درخواست یا قراردادي بعد از4-5- 5

.باید تکرار شود و هرگونه اصالحات باید به همه کارکنانی که تحت تاثیر قرار گرفته اند، اطالع رسانی شود

واگذارشده به پیمانکار فرعیخدمات 5- 5
کند، باید نشان دهد که تجربه هنگامی که مجري آزمون مهارت کاري را به پیمانکار فرعی واگذار می5-1- 5

کافی است و با بندهاي مرتبط دراین ،و صالحیت فنی پیمانکاران فرعی براي کارهاي واگذارشده به آنها
.نطبق استم1استاندارد و سایر استانداردهاي مناسب

، ارزیابی )مراجعه شود2- 1-4-4به بند (آزمون مهارت ریزي الگويطرحمجري آزمون مهارت نباید 5-2- 5
را به پیمانکار ) مراجعه شود1-8-4به بند (یا اختیارگزارش نهایی ) مراجعه شود1-2- 7-4به بند (عملکرد 

.فرعی واگذار نماید

هاي راهبري این موضوع مانع بهره برداري مجري آزمون مهارت از مشاوره یا همکاري مشاوران، کارشناسان یا گروه:یادآوري
.شودمین

مجري آزمون مهارت باید از قبل و به صورت کتبی، خدماتی را که به پیمانکار فرعی واگذار شده یا 5-3- 5
.کنندگان برساندمشارکتخواهد شد به اطالع 

: مانند عبارت. ت آورده شودزمون مهارالگوي آعنوان مثال در مستندات هتواند به شکل عبارتی باین اطالع می-يیادآور
در هنگام واگذاري کار به ".تواند به پیمانکار فرعی واگذار شودهاي مختلف میهاي مختلف الگوي آزمون مهارت در زمانجنبه"

.واگذارشودشایستهپیمانکارفرعی، مسئولیت با مجري آزمون مهارت است و کار باید به پیمانکارفرعی 

نسبت به پیمانکاران فرعیکارهاي واگذار شده به باید در موردآزمون مهارت مجري 5-4- 5
که مرجع قانونی استفاده از یک پیمانکارجز در موارديمسئول باشد، بهکنندگان و سایر مشتریانمشارکت

.کندفرعی مشخص را الزام می

1- Appropriate Standards
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همه پیمانکاران فرعی مورد استفاده در اجراي الگوهاي آزمون باید اطالعاتمجري آزمون مهارت 5-5- 5
هاي و سوابق ارزیابی شایستگی براساس بخشفرعیشامل دامنه خدمات پیمانکاري ت کند،ثبرا مهارت 
.ن استاندارد یا سایر استانداردهاي مناسب براي کار مورد درخواستمرتبط ای

خرید خدمات و ملزومات6- 5
مجري آزمون مهارت باید براي انتخاب خدمات و تدارکات مورد استفاده خود که بر کیفیت الگوهاي 6-1- 5

ها، تحویل و انبارش معرفبراي خرید، . اجرایی داشته باشد) هاي(مشی و روش موثر است، خطآزمون مهارت 
هاي نیز باید روش،اقالم آزمون مهارت، مواد مرجع و سایر مواد مصرفی مربوط به الگوهاي آزمون مهارت

.اجرایی موجود باشد
که بر ها و مواد مصرفی خریداري شدهاطمینان یابد که ملزومات و معرفمجري آزمون مهارت باید6-2- 5

ها با نشده یا به نحو دیگري انطباق آنگذارند، تا زمانی که بازرسیت تاثیر مییت الگوهاي آزمون مهارکیف
سوابق اقدامات انجام گرفته براي بررسی . گیرندنشده است، مورد استفاده قرار نمیها یا الزامات تصدیق ویژگی

.انطباق باید نگهداري شوند
هایی باشد که ثیر دارند، باید شامل دادهامهارت تمدارك خرید اقالمی که بر کیفیت الگوهاي آزمون 6-3- 5

پیش از صدور، بازنگري شده، از رك خرید بایداین مدا. دهندلزومات سفارش داده شده را شرح میخدمات و م
.یید شونداجهت محتواي فنی ت

بر کیفیت ثیرگذار اکنندگان مواد مصرفی، ملزومات و خدمات مهم تمجري آزمون مهارت باید تامین6-4- 5
کنندگان ها و فهرست تامینبق این ارزیابیمجري آزمون مهارت باید سوا. الگوهاي آزمون مهارت را ارزیابی کند

.یید را نگهداري کندامورد ت

ي اجرایی خریدشان هاهاي آزمون مهارت روشممکن است الزم باشد برخی مجريکهاین موضوع قابل درك است-یادآوري
.هاي تعریف شده توسط شرکت مادر یا سازمان میزبان به کاربرندمشیرا مطابق با خط

ه خدمات به مشتريئارا7- 5
. گان و مشتریان را داشته باشدکنندمشارکتمجري آزمون مهارت باید همواره آمادگی همکاري با 1- 7- 5

سازي درخواست مشتري و پایش عملکرد مجري آزمون مهارت در رابطه با کار ر زمینه شفافاین همکاري د
.گان را تضمین نمایدکنندمشارکتحفظ اسرار سایر که مجري آزمون مهارت، است، مشروط بر آنانجام گرفته 

بازخورها . مجري آزمون مهارت باید جویاي بازخورهاي مشتریان خود، اعم از مثبت یا منفی باشد2- 7- 5
باید براي بهبود و تجزیه و تحلیل سیستم مدیریت، الگوهاي آزمون مهارت و خدمات مشتري مورد استفاده 

.قرار گیرد
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با همراهیهاي آزمون مهارت شتریان و مرور گزارشهایی از انواع بازخور مشتري، شامل نظرسنجی رضایت ممثال-یادآوري
. مشتریان است

1رسیدگی مجددهايدرخواستو اتشکای8- 5

مجددرسیدگیهاي و درخواستاتمشی و روش اجرایی براي حل و فصل شکایمجري آزمون مهارت باید خط
هاي و درخواستاتشکایهمه سوابق . هاي دیگر داشته باشدگان، مشتریان یا طرفکنندمشارکترسیده از 

.مجري آزمون مهارت، باید نگهداري شودها و اقدامات اصالحی صورت گرفته از طرف ، بررسیرسیدگی مجدد

کنترل کار نامنطبق9- 5
اي از هرگاه جنبهبایداجرایی داشته باشد که ) هاي(مشی و روش مجري آزمون مهارت باید خط9-1- 5

. بکار رودا مشتري منطبق نباشد،هاي توافق شده بهاي اجرایی یا با خواستههاي آن با روشفعالیت
:اجرایی باید اطمینان دهد که ) هاي(روش مشی و این خط

ها و اختیارات براي مدیریت کار نامنطبق تعیین شده است و هرگاه کار نامنطبق شناسایی شود، مسئولیت- الف
تعیین و به )هاگزارشجلوگیري از ارائهجاري وهاي کار برنامهشامل توقف،در صورت لزوم(اقداماتی 

اجرا گذاشته می شوند
یابی اهمیت کار نامنطبق ارز-ب
نوع تصمیم در مورد قابلیت پذیرش همراه هربندي، بهگیري فوري درباره نیاز به اصالح و زمانتصمیم-ج

کار نامنطبق 
رسانی شده و اقالم لگوهاي آزمون مهارت و سایر مشتریان اطالعاگان کنندمشارکتدر موارد مقتضی، به - د

گان ارسال شده، فراخوان شده یا کنندمشارکتبراي "که قبالهاییگزارشآزمون مهارت نامنطبق یا
نادیده گرفته می شوند

.شودمیمسئولیت اجازه دادن به ادامه کار تعیین - ه

تواند در نقاط مختلفی درون هاي فنی میمربوط به سیستم مدیریت یا فعالیتکار نامنطبق یا اشکاالت شناسایی -یادآوري
هاي گان، بازنگريکنندمشارکتشکایات: هایی در این زمینه عبارت است ازمثال. مدیریت و عملیات فنی شناسایی شودسیستم 

هاي همگنی و پایداري، تحلیل سازي اقالم آزمون مهارت، آزمونهکیفیت، آمادهاي داخلی یا خارجی، کنترلمدیریت و ممیزي
.گان و جابجایی و انبارش موادکنندمشارکتهایی براي ، دستورالعملهاداده

ها نشان دهد که کار نامنطبق ممکن است تکرار شود یا شکی در مورد انطباق عملیات هرگاه ارزیابی9-2- 5
هاي اجرایی آن وجود داشته باشد، باید فورا از ها و روشمشیمجري آزمون مهارت یا پیمانکار فرعی، با خط

.پیروي شود11- 5بند روش اجرایی اقدام اصالحی در 

1- Appeals
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بهبود 10- 5
مشی گیري از خطمداوم اثربخشی سیستم مدیریت خود را از طریق بهرهطوربهمجري آزمون مهارت باید 

بهبود ،، اقدامات اصالحی و پیشگیرانه و بازنگري مدیریتهادادهکیفیت، اهداف کیفیت، نتایج ممیزي، تحلیل 
.بخشد

اقدامات اصالحی11- 5
کلیات1- 11- 5

اجرایی در سیستم مدیریت یا در هايروشها و مشیامنطبق بودن کار یا انحراف از خطدر مواقعی که ن
و کنداجرایی برقرار ) هاي(مشی و روش ، مجري آزمون مهارت باید خطشودمیعملیات فنی تشخیص داده 

.کارکنان مناسبی براي انجام اقدامات اصالحی تعیین کند

.مراجعه شود1- 9- 5به بند :یادآوري

تحلیل علل2- 11- 5
.آغاز شوداشکالاي ریشه) هاي(روش اجرایی براي اقدام اصالحی باید از بررسی براي تعیین علت 

علت وارد،در اغلب م. ترین بخش کار در روش اجرایی اقدام اصالحی استتحلیل علل، بخش کلیدي و گاه مشکل-یادآوري
علل بالقوه ممکن است شامل . یابدضرورت می،کلیه علل بالقوه اشکالو بنابراین تحلیل دقیقی ازح نیست ضاي واریشه

ها و آموزش کارکنان، مواد هاي اجرایی، مهارتها و روشآنها، روشمشخصاتشتري، اقالم آزمون مهارت و هاي مخواسته
گان کنندمشارکتهایی براي ، طرح آماري، دستورالعملريهمگنی و پایداآزمون هاي مصرفی، آماده سازي اقالم آزمون مهارت، 

.و جابجایی و انبارش مواد باشد

انتخاب و اجراي اقدامات اصالحی3- 11- 5
، مجري آزمون مهارت باید اقدامات اصالحی بالقوه را استدر مواردي که اقدام اصالحی الزم 3-1- 11- 5

انتخاب و اجرا کند که با احتمال زیاد باعث رفع اشکال و جلوگیري از را ) اقداماتی(مشخص کند و باید اقدام 
.شودتکرار آن می

. باشداشکال اقدامات اصالحی باید متناسب با اندازه و ریسک 3-2- 11- 5

هاي مربوط به اقدامات ونه تغییرات ضروري ناشی از بررسیمجري آزمون مهارت باید هرگ3-3- 11- 5
.اجرا نمایداصالحی را مستند و

پایش اقدامات اصالحی4- 11- 5
.مجري آزمون مهارت باید نتایج را پایش کند تا از اثربخشی اقدامات اصالحی انجام شده، اطمینان یابد
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1تکمیلیهاي ممیزي5- 11- 5

مجري آزمون هاي اجرایی مجاز، در انطباق هاي نامنطبق یا انحرافات از روششناسایی فعالیتدر موردهرگاه 
اجرایی خود یا با این استاندارد تردیدي ایجاد کند، مجري آزمون مهارت باید هايروشها و مشیبا خطمهارت

.ترین زمان ممیزي می شونددر کوتاه14-5مناسب طبق بند هاي فعالیتزمینهکه دهداطمینان 

. یید نماینداها را تگیرند تا اثربخشی آنحی انجام میدر اغلب موارد، پس از اقدامات اصالتکمیلیهاي ممیزيچنین –یادآوري
.تنها هنگامی ممکن است الزم باشد که مسئله یا ریسک جدي براي الگوي آزمون مهارت شناسایی شودتکمیلیممیزي 

اقدامات پیشگیرانه12- 5
، باید شناسایی کارنامنطبق، اعم از فنی یا مربوط به سیستم مدیریتبالقوه منابعهاي بهبود و حوزه12-1- 5

دوین، تاقدامي اهرحطهاي بهبود شناسایی شود یا اقدام پیشگیرانه اي ضروري باشد، بایدهرگاه فرصت. شود
استفاده آمده براي بهبود هاي پیشهاي نامنطبق کاهش یابد و از فرصتاجرا و پایش شود تا احتمال این کار

.شود
براي هانترلکانجام هر روش اجرایی براي اقدامات پیشگیرانه باید شامل شروع این اقدامات و 12-2- 5

.ها باشداطمینان از اثربخشی آن

کنترل سوابق13- 5
کلیات1- 13- 5
کردن، آوري، فهرستهاي اجرایی براي شناسایی، جمع مجري آزمون مهارت باید روش13-1-1- 5

سوابق کیفیت باید . دسترسی، بایگانی کردن، ذخیره کردن، نگهداري و وارهایی سوابق برقرار و نگهداري نماید
هاي مدیریت، همچنین سوابق اقدامات اصالحی و داخلی و بازنگريهايهایی از ممیزيشامل گزارش

.پیشگیرانه باشد
هایی که براي در مکانکه بایگانی و نگهداري شوندکلیه سوابق باید خوانا باشند و باید به نحوي 13-1-2- 5

، به آسانی قابل شودمیو مانع از مفقود شدن آنها سازدمیجلوگیري از آسیب یا تخریب شرایط مناسبی فراهم 
.زمان نگهداري سوابق باید معین شود. بازیابی باشد

.یا الکترونیکی باشدرسانه به صورت کاغذي از ینوعشکل هربهتواند سوابق می-یادآوري

محرمانه و مطابق با الزامات قانونی مرتبط نگهداري طوربهکلیه سوابق باید در جاي امن و 13-1-3- 5
.شوند

1- Additional Audit
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از سوابق مجري آزمون مهارت باید براي حفاظت و تهیه نسخه پشتیبان به شکل الکترونیکی13-1-4- 5
.دسترسی یا تغییر غیرمجاز این سوابق، جلوگیري نمایدکند و ازپیروي اجراییهايروش، از بایگانی شده

سوابق فنی2- 13- 5
براي ي فنی مربوط به هر دوره آزمون مهارت راهادادهمجري آزمون مهارت باید سوابق همه 1- 13-2- 5

:نیستها محدود به آناباشد اما الزامیموارد زیر مشاملاین سوابق . دوره زمانی تعریف شده نگهداري کند
نتایج آزمون همگنی و پایداري- الف
کنندگانمشارکتهایی براي دستورالعمل-ب
کنندگانمشارکتهاي اصل پاسخ-ج
هاي آماريي جمع آوري شده براي تحلیلهاداده- د
)مراجعه شود8-4به بند (ها مورد نیاز براي گزارشاطالعات- ه
.)یا هردو2یا انفرادي 1خالصه(هاي نهایی گزارش- و

.هاي آزمون مهارت، اطالعات کافی نگهداري شودپردازش نتایج دوره، براي انجام ممیزي آزمایشیشودمیتوصیه -1یادآوري 

آنها . ه اندهاي آزمون مهارت حاصل شدو اطالعات است که از انجام همه فعالیتهادادهسوابق فنی، مجموعه اي از - 2یادآوري 
کاري، هايکنترلی، یادداشتهايهاي کار، برگههاي انجام کار، دفترچهدها، برگه، قراردا)هارمف(ها برگهمی توانند شامل 

.باشندکنندهمشارکتهاي پیمانکار فرعی و بازخور گزارش

ورود اطالعات، بازبینی و محاسبات باید در همان زمان انجام ثبت شوند و باید مشخص باشد به 2- 13-2- 5
.کار ویژه یا فرد مسئول مربوط هستندکدام

:شود، باید اقدامات زیر انجام شودکه در سوابق اشتباهی رخ دهد و تغییراتی ایجاد میهنگامی3- 13-2- 5
تعیین شود،شرح و تاریخ تغییر- الف
شوداز حذف داده اصلی خودداري -ب
.شخص انجام دهنده تغییر، تعیین شود-ج

داخلیهايممیزي14- 5
اجرایی از پیش روشو بندياي و طبق یک برنامه زمانمجري آزمون مهارت باید به صورت دوره1- 5-14

هاي خود انجام دهد تا بتواند تصدیق کند که اجراي آن، هاي داخلی را در مورد فعالیتتعیین شده، ممیزي

1- Summary
2- Individual
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برنامه ممیزي داخلی باید به کلیه عناصر . همچنان در انطباق با الزامات سیستم مدیریت و این استاندارد است
سازي قلم آزمون مهارت، انبارش و توزیع، همچنین اجرایی فنی و آمادههايروشسیستم مدیریت، از جمله 

هاي مدیر این از مسئولیت. اشته باشدشاره ددهی براي اجراي یک الگوي آزمون مهارت، اهاي گزارشفعالیت
ریزيحها را طرتوسط مدیریت درخواست شده، ممیزيالزام وبنديزمانبرنامهطبق آنچه درکیفیت است که

چنانچه . هاي داخلی باید به وسیله کارکنان آموزش دیده و واجد شرایط انجام گیردممیزي. و سازماندهی کند
.کارکنان باید از فعالیت مورد ممیزي، مستقل باشندمنابع موجود اجازه دهد، این 

.ماهه کامل شود12، برنامه ممیزي داخلی سیستم کیفیت در طی یک دوره شودمیتوصیه -یادآوري

هاي ممیزي در اثربخشی عملیات، شامل مناسب بودن و صحت اقالم آزمون مهارت، هرگاه یافته14-2- 5
باید اقدام مجري آزمون مهارتوجود آورد، بهتردیديهادادهه ئري و ارااجرایی، ارزیابی هاي آماهايروش

هاي آنها ممکن است تحت تاثیر قرار لگوهاي آزمون مهارتی که فعالیتادر . اصالحی به موقعی انجام دهد
.دو برسدگان یا هرکنندمشارکتگرفته باشد، این موضوع باید کتبا به اطالع مشتریان یا 

اند، ها ناشی شدهاقدامات اصالحی که از این ممیزيهاي ممیزي ویافتهحوزه فعالیت ممیزي شده،14-3- 5
.باید ثبت شوند

ممیزي پیگیرانه، باید اجرا و اثربخشی اقدامات اصالحی انجام شده را تصدیق و ثبت هايفعالیت14-4- 5
.نماید

بازنگري مدیریت15- 5
از پیش بندي شده و روش اجرایی مون مهارت، باید طبق برنامه زمانمجري آزمدیریت رده باالي15-1- 5

هاي آزمون مهارت را اي، بازنگري سیستم مدیریت مجري آزمون مهارت و فعالیتتعیین شده و به صورت دوره
.نجام دهدها اطمینان یابد و تغییرات یا بهبودهاي الزم را از تداوم مناسب بودن و اثربخشی آنانجام دهد تا ا

:در بازنگري باید موارد زیر در نظر گرفته شود
اجراییهايروشو هامشیخطمناسب بودن - الف
ها از مدیریت وکارکنان نظارتیگزارش-ب
هاي داخلی اخیرممیزيبرونداد-ج
اقدامات اصالحی و پیشگیرانه- د
نهادهاي برون سازمانیتوسطهاي انجام گرفته ارزیابی- ه
تغییرات در حجم و نوع کار- و
کنندهمشارکتهاي مشاور یا بازخور مشتریان، گروه-ز
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هاي رسیدگی مجدددرخواستو شکایات-ح
هایی براي بهبودتوصیه- ط
عوامل مرتبط دیگر از قبیل منابع و آموزش کارکنان- ي

.ماه است 12بار در هر یک،یک دوره معمول براي اجراي بازنگري مدیریت-1یادآوري 

که می تواند شامل اهداف و وارد کردنتایج حاصل را بایستی به سیستم برنامه ریزي مجري آزمون مهارت-2یادآوري 
.باشدهاي اجراییطرح

.گیردات منظم مدیریتی را نیز در بر میمرتبط در جلسهايهاي مدیریت، رسیدگی به موضوعبازنگري-3یادآوري 

راي بیک جلسه بازنگري مدیریت جداگانههنگامی که مجري آزمون مهارت بخشی از یک سازمان بزرگ باشد-4یادآوري 
.هاي آزمون مهارت می تواند مناسب باشدپوشش فعالیت

مدیریت باید اطمینان یابد . هاي مدیریت و اقدامات ناشی از آنها باید ثبت شودهاي بازنگريیافته15-2- 5
.گیرندا در طول مدت زمان مناسب و توافق شده، انجام میهکه این اقدام
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پیوست الف
)براي اطالع(

هاي آزمون مهارتالگوانواع 
کلیات1-الف

هاي آزمون، کالیبراسیون و بازرسی آزمایشگاهی در تمام زمینهآزمون مهارت به یک جنبه ضروري فعالیت
بخش مورد استفاده، ماهیت اقالم آزمون مهارت، هاينیازهاي آزمون مهارت مطابق با الگو. تبدیل شده است

هاي الگواغلب ها،آنترین شکل در سادهاگرچه.کندکنندگان تغییر میمشارکتاستفاده و تعداد هاي مورد روش
مقایسه نتایج حاصل از یک آزمایشگاه با نتایج بدست آمده از یک یا چند عمومیمشخصه،آزمون مهارت

.را داراستآزمایشگاه مختلف 
.کنداي را معین میروش عملکرد مقایسه،گیري انجام شدهماهیت آزمون یا اندازهمهارتآزمون هايالگودر 

.سیريکمی، کیفی و تف: هاي آزمایشگاهی وجود داردسه نوع اساسی از آزمایش
هاي آزمون. شودیک مقیاس نسبی یا بازه، گزارش میهاي کمی، عددي هستند و در گیرينتایج اندازه-

2]تجزیه اي[اختصاصی بودنو 1ايتجزیههاي کمی می تواند در دقت، صحت، حساسیتگیرياندازه

.آماري تحلیل می شوندهاي آزمون مهارت کمی، معموالً نتایج عددي به صورت الگودر . متفاوت باشند
یا ترتیبی مانند شناسایی وصیفی هستند و در یک مقیاس گروهی هاي کیفی، تگیرينتایج اندازه-

گزارش ) ویژگییک بندي مانند دارو یا رتبه(ده خاص ، یا شناسایی وجود یک اندازههامیکروارگانیسم
.هاي کیفی مناسب نباشدآزمایشتحلیل آماري، ممکن است براي ارزیابی عملکرد با . شوندمی

مانند یک گزارش تشریحی (یک نتیجه آزمون "قلم آزمون مهارت"تفسیري، هايندر آزمو-
مانند (یا سایر مجموعه اطالعات ) مانند تعیین خط کالیبراسیون(ها اي از داده، مجموعه)3شناسیریخت

.استمرتبط در تفسیرکنندهمشارکتاست که با شایستگی ) یک مطالعه موردي
1طور که در یادآوري همان(هاي دیگري نیز دارند مشخصههااهداف آنهاي آزمون مهارت، بسته بهالگوسایر 
هاي مهارت در زیر مورد بحث قرار برخی کاربردهاي رایج آن دسته از انواع آزمون). اشاره شده است7- 3بند 

بار باشند و تنها یک"4تک موردي"ها ممکن است والگاین . نمایش داده شده است1-گرفته و در شکل الف
.هاي زمانی منظم اجرا شوندباشند و در بازه"5پیوسته"اجرا شوند یا 

1- Analitycal Sensitivity
2- Specificity
3- Morphology
4- Single-occasion
5- Continuous
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1هاي مشارکتی متوالیالگو2-الف

، شامل قلم آزمون )شوندگیري شناخته میهاي مقایسه اندازهالگوعنوانبهکه گاهی (هاي مشارکتی متوالی الگو
یعنی مشارکت (شودمیدرپی گردش داده کننده به بعدي، به صورت پیمشارکتمهارتی است که از یک 

1-در شکل الف1مدل . شوندبرگردانده میآزمون مهارتمجري، یا گاهی براي بررسی مجدد به)متوالی
هایی هستند که در زیر همانالکه معموه می کند ئاراکلیدي خصوصیاتخالصه کوتاهی از این نوع طراحی و 

. اندتوضیح داده شده
با قابلیـت ردیـابی انـدازه شـناختی بـا عـدم       یافتهتخصیصاز یک آزمایشگاه مرجع که در تعیین مقادیر -الف

و قابلیت اطمینـان بـراي قلـم آزمـون مهـارت توانـایی دارد،       به اندازه کافی کوچکگیرياندازهقطعیت 
از طریـق اجمـاع   بهتر اسـت یافتهتخصیصیا ترتیبی، مقدار 2گروهیهايویژگیبراي . شوداده میاستف

ممکن است الزم باشـد کـه قلـم آزمـون مهـارت در حـین       . کارشناسان یا سایر منابع معتبر تعیین شود
کـه تغییـر مهمـی در    آزمون مهارت و در مراحل خاصی به منظور حصول اطمینان از ایـن الگوياجراي 
.رخ نداده، کنترل شودیافتهتخصیصمقدار 

توصیه . شوندمقایسه میاز سوي آزمایشگاه مرجعیافتهتخصیصبا مقادیر ،هاي مجزاگیرينتایج اندازه-ب
کنندگان یا سطح مشارکتهاي ادعا شده از هر یک از گیريعدم قطعیت اندازهکنندههماهنگشودمی

زیرا ،مشکل باشدینتایج گروهبر اساس ممکن است مقایسه . ادعاي کارشناسان را مورد توجه قرار دهد
گیریی دقیقا منطبق باهم را داشته کنندگان، قابلیت اندازهمشارکتاحتمال دارد تعداد نسبتا کمی از 

.باشند
این امر ).هادر برخی موارد سال(ادي می بردزمان زی، مشارکت متوالیدارايهاي الگوکامل شدن-ج

:آورد، از جملهوجود میرا بهمشکالت متعددي
اطمینان از پایداري آن قلم-
گیري براي کنندگان و زمان مجاز اندازهمشارکتبین ] قلم آزمون مهارت[گیرانه چرخهپایش سخت-

کنندهمشارکتهر 
.جاي انتظار تا اتمام آنه، بطرححین اجراي انفرادي نیاز به ارائه بازخور از عملکرد -

مورد استفاده در این نوع از آزمون مهارت که براي مثال ) 3گیرياندازهمصنوعات(اقالم آزمون مهارت - د
هايشمارندهو ها، میکرومترهاسنجمانند مقاومت(تواند شامل استانداردهاي مرجع اندازه گیري می

.یید شده باشداهاي پزشکی شامل اسالیدهاي بافت شناسی با تشخیص هاي تو یا در برنامه) 4فرکانس

1- Sequential Participation Schemes
2- Categorical
3- Measurement Artefacts
4- Frequency Counter
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اما محدود به شرایطی هستند که در آن تنها یک ،کنندکه از این طراحی پیروي میالگوهایی- ه
.شوندنامیده می"گیريهاي اندازهممیزي"شود، اغلب طور مستقل آزمون میه بهکنندمشارکت

براي یک قلم آزمون مهارت ممکن است پس از تکمیل مقایسه یافتهتخصیصدر برخی شرایط، مقدار - و
، از طریق )گانکنندمشارکتیا در برخی مواقع، زیرمجموعه اي از (کنندگان مشارکتهمه گیرياندازه

.شوداجماع تعیین 

همزمانمشارکتهايالگو3-الف
کلیات1-3-الف
هاي تصادفی انتخاب شده از یک منبع مواد زیرگروهآزمون مهارت مشارکت همزمان، معموالً شامل هايالگو

کنندگان ملزم به گرفتن مشارکتها، الگودر برخی . اندهمزمان براي آزمون ارسال شدهطوربهاست که 
پس از تکمیل آزمون، .شونداقالم آزمون مهارت تحلیل میعنوانبهها هایی هستند که بعدا این نمونهنمونه

گان به صورت مشارکت کنندشود و به منظور تعیین عملکرد عودت داده میآزمون مهارتمجري نتایج به 
کار رفته در هاي اقالم آزمون مهارت بهمثال. شوندمقایسه مییافتهتخصیص) مقادیر(مجزا و گروهی، با مقدار 

. محصوالت کشاورزي، آب، خاك، مواد معدنی و سایر مواد محیطی استبدن، شامل غذا، سیاالتالگواین نوع 
با هدف ارتقا بهبود . آیندلید شده قبلی، نیز به گردش در میاي از مواد مرجع تودر برخی موارد بخش جداگانه

آزمون مجريبخشی از گزارش ارائه شده از سويعنوانبهاي نکات آموزشی یا توصیه"در عملکرد، معموال
شاننراآزمون مهارت رایج در این نوعهايالگو،1-در شکل الف2مدل . باشدکنندگان میمشارکتبه مهارت

براي یکپارچگی الرا که معموالگونوعی از ، 3مدل . رودکار میها بهکه غالبا براي آزمون آزمایشگاهداده است
. دهدنشان میآموزشی رود، با اهداف کار میهاي آزمون همزمان بهالگو

هاي آزمون مهارت الگوبراي این نوع از یافتهتخصیصطور که در پیوست ب بحث شده است، مقادیر همان
کنندگان مشارکتاز اجماعی چه ارزیابی عملکرد بر اساس مقادیر . هاي مختلفی تعیین شودتواند با روشمی

بهیافته که ه باشد، چه بر اساس مقادیر تخصیصصورت گرفت) گان یا تعدادي از متخصصانکنندمشارکتهمه (
.مستقل و از قبل تعیین شده استطور

تعیین ،کنندگانمشارکتاز مستقل که کندمیاي استفاده یافتهتخصیص، از مقادیر "1معلومهاي مقدار الگو"
مواد . باشدمیمشخص هايویژگیها یا دهسازي اقالم آزمون مهارت با تعدادي از اندازهو شامل آمادهاندهشد

گیري ها استفاده شود، چون مقادیر گواهی شده و عدم قطعیت اندازهالگوتواند در این مرجع گواهی شده نیز می
.کار رودمستقیم بهطوربهتواند آنها می

توان یک مقایسه مستقیم بین قلم آزمون مهارت و یک ماده مرجع گواهی شده تحت شرایط همچنین می
قابل با قلم آزمون مهارتدقیقااده مرجع گواهی شده اینکه ماز بهتر استبه هر حال . تکرارپذیر ایجاد کرد

1- Known Value Schemes
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شده داشته باشد، ایداري اثباتهاي قبلی، اگر پاقالم آزمون مهارت دوره. اطمینان حاصل شود،استمقایسه
.ها استفاده شودالگوتواند در این نوع از می

شود، جایی است که قلم آزمون نامیده می"1کور"یک کاربرد ویژه آزمون مهارت، که معموال آزمون مهارت 
این نوع از آزمون . مهارت از اقالم معمول مشتري یا نمونه هاي دریافتی آزمایشگاه، غیرقابل تشخیص است

عالوه بر آن، به . تواند مشکل باشدمییکه نیاز به هماهنگی با مشتري معمولی آزمایشگاه دارد، ئمهارت از آنجا
پذیر نمی باشد و آزمون وري انبوه اغلب امکانآفرد و الزامات حمل و نقل، فربهبندي منحصردلیل بسته

.همگنی آن مشکل خواهد بود

2سطح متعددهايطرح2-3- الف

اما نه دقیقا (است که سطوح مشابه "سطوح متعدد"هايطرحاحی رایج براي آزمون هاي مهارت، یک طر
این طراحی براي تخمین میزان دقت . ، در دو قلم آزمون مهارت جدا از هم وجود دارنددهاندازه) یکسان

تکرارمربوط بهاین طراحی از مشکالت. رودکار میبهدهیک اندازهکنندگان در یک سطح خاص مشارکت
یکسان در همان یا مشکالت مربوط به وجود دو قلم آزمون مهارت ،قلم آزمون مهارتیکها برگیرياندازه

.کندجلوگیري میدوره آزمون مهارت 

3نمونه تفکیک شدههاي آزمونالگو3-3- الف

تنظیم کننده کننده و نهادهاي مشارکتن مهارت که معموال توسط مشتریان یک نوع خاص از طراحی آزمو
.است"نمونه تفکیک شده"رود، طراحی کار میبهمقررات 

.بحث شد، اشتباه گرفته نشود2- 3-این طراحی با طراحی سطح متعدد که در بند الف-یادآوري

هاي کوچک دست آمده از گروههاي بهمعموال آزمون مهارت نمونه تفکیک شده با مقایسه داده
هاي یک هاي آزمون مهارت نمونهالگودر این . استهمراه) کنندهمشارکتمعموال دو (کنندگان مشارکت

به شکل ( کند کننده یک بخش را آزمون میمشارکتشوند و هر محصول یا مواد، به دو یا سه بخش تقسیم می
درستی، تشریح گرایش درضعفشناساییا شامل الگوهکاربردهاي این نوع از ).مراجعه شود5، مدل 1- الف

کننده مشارکتاین طراحی ممکن است در ارزیابی یک یا دو . ثابت و تصدیق اثربخشی اقدامات اصالحی است
براي ارزشیابی ،کنندگانمشارکتو یا در مواردي که تعداد کار رود بهکنندگان خدمات آزمون تامینعنوانبه

.مناسب نتایج بسیار کم است
عدم (يسطح اندازه شناختی باالترکنندگان مشارکتیکی از در نظر گرفته شودممکن استها،الگودر این 
... تر وتجهیزات پیشرفتههاي مرجع ودلیل استفاده از روشبهگیرد،را به کار می )کمترگیرياندازهقطعیت 

آزمایشگاهی مقایسه بینيالگوبخش در یک د صحیح خود از طریق مشارکت رضایتیید عملکراواسطه تیا به

1- Blind
2- Split-level Designs
3- Split-Sample Testing Schemes
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می در نظر گرفته یافتهتخصیصمقادیر عنوانبههایی در چنین مقایسه]آزمایشگاه[نتایج آن. تصدیق شده
د، نقش شوبا آن مقایسه میآنهاهاي نمونه تفکیک شده کنندگانی که دادهمشارکتتواند براي سایر شود و می

.باشدیک مشاور یا آزمایشگاه راهنما را داشته 

1مربوط به بخشی از فرایندهاي الگو4-3- الف

هایی از کل آزمون یا در انجام بخشکنندگان مشارکتهاي از آزمون مهارت شامل ارزیابی تواناییخاصینوع 
کنندگانمشارکتهاي هاي آزمون مهارت موجود، تواناییالگوبراي مثال، برخی از . باشدگیري میفرآیند اندازه

ارزشیابی ) گیري واقعینسبت به اجراي آزمون یا اندازه(هاي ارائه شده دهی مجموعه دادهرا در انتقال و گزارش
،هاي ارائه شده یا اقالم آزمون مهارتاین ارزشیابی به منظور ایجاد تفسیرهایی بر اساس مجموعه داده. کندمی

.گیردصورت می،مشخصاتمطابق با 2هاها یا آزمونهنمونهکردن خون یا گرفتن و آمادههاي تشخیصیمانند الم

EQA (3(هاي ارزیابی کیفیت خارجی برنامه4- الف

، تعداد متنوعی از )شوندهاي دارویی ارائه میهایی که براي آزمون آزمایشگاهمانند برنامه(EQAهاي برنامه
دهند، اما کاربرد آزمون مهارت پیشنهاد میآزمایشگاهی را بر اساس این مدل رایجهاي مقایسه بینالگو

هاي نمایش داده شده در شکل الگوو 3-و الف2-هاي تشریح شده در بندهاي الفالگوتري نسبت به گسترده
منظور درك روند ا براي فرآیندهاي آزمون، بلکه بهنه تنهEQAتعداد زیادي از برنامه هاي . ، دارد1- الف

اي شامل عملکرد هاي پیوستهالگو، EQAهاي بیشتر برنامه. اندطراحی شدهکامل جریان کار آزمایشگاه
ترویجکنندگان و مشارکت، ارائه آموزش به EQAهاي الگویک مشخصه رایج . آزمایشگاه در بلندمدت است

اي کنندگان شامل نکات آموزشی و مشاورهمشارکتارائه شده به هايبخشی از گزارش. بهبود کیفیت است
.رسیدن به این اهداف می باشدبراي 

در . کنددرآزمون ارزیابی میرا ايو بعد از تجزیهاياز تجزیه، عملکرد فازهاي قبلEQAهاي برخی برنامه
چشمگیري از آنچه در برنامه هاي آزمون مهارت طوربهتواند قلم آزمون مهارت میماهیتهایی، چنین برنامه

قلم آزمون مهارت ممکن است یک پرسشنامه یا مطالعه موردي باشد که . ، متفاوت باشدشدهمیرایج استفاده 
به مدل (شود کنندگان ارسال میمشارکتبه هر یک از EQAبه منظور دریافت پاسخ موردنظر، توسط مجري 

صورتیدرتواند همراه با قلم آزمون مهارت باشد،میاياطالعات قبل از تجزیه).مراجعه شود1-شکل الف3
تفسیر "یا "آزمون"کنندگان درخواست شود تا نه تنها اجراي آزمون، بلکه رویکرد مناسب مشارکتاز که

.را انتخاب کنند"نتایج

کنندگان ملزم به تهیه اقالم آزمون مهارت براي مجري مشارکتممکن است "4نمونهبررسی"هاي الگودر 
EQA یا آزمونهممکن است شکل ]قلم آزمون مهارت[این).مراجعه شود4مدل ،1-به شکل الف(باشند

1- Partial Process Schemes
2- Specimens
3- External Quality Assessment (EQA)
4- Sample Review
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گزارش،آزمونمانند نتایج (ههاي آزمایشگا، داده)مانند اسالید رنگی یا بافت تثبیت شده(شده پردازشنمونه 
هاي اجرایی یا گذاري روشمعیارهاي صحهمانند (یا مستندسازي ) تضمین کیفیت/کنترلآزمایشگاه یا سوابق 

.خود بگیردبه) هاروش

،کنندگانمشارکتپس از دریافت نتایج یاقبل از توزیع اقالم آزمون مهارت ،اندبدست آمدهچگونه یافتهتخصیصکه مقادیر بسته به این*
.تعیین خواهند شد

هاي آزمون مهارتالگوهایی از انواع رایج مثال-1-شکل الف

5مدل
نمونه تفکیک شده

4مدل 
بررسی نمونه

3مدل 
تفسیري

2مدل 

همزمان
1مدل 

متوالی

تدارك اقالم / تولید 
هاي ون یا نمونهآزم

مصنوعی

تعیین مقدار 
وعدم یافتهتخصیص

قطعیت آن

توزیع براي نخستین 
کنندهمشارکت

وارائه هاتهیه گزارش
نقطه نظرات 

آموزشی/ ايمشاوره

قلم را کنندهمشارکت
باز گرداند یا براي 

بعدي کننده مشارکت
بفرستد

بررسی قابلیت پذیرش 
کنندگان مشارکتنتایج 

وعدم قطعیت

تعیین مقدار 
و *یافتهتخصیص

محدوده قابل قبول 
نتایج

تدارك اقالم / تولید 
آزمون

توزیع اقالم آزمون بین 
کنندگانمشارکت

دریافت نتایج واطالعت 
از ]آزمون[روش

کنندگانمشارکت

مقایسه نتایج واطالعات 
]آزمون[روش 
با کنندگانمشارکت

محدوده قابل قبول

وارائه هاتهیه گزارش
نقطه نظرات 

آموزشی/ ايمشاوره

، آزمونتولید اقالم
پرسشنامه یا تدوین

مطالعه موردي

توزیع پرسشنامه، 
لم موردي یا قمطالعه

آزمون بین 
کنندگانمشارکت

دریافت نتایج 
از وتفسیرها 

کنندگانمشارکت

ین معیارهاي قابل تعی
ها قبول براي پاسخ

وتفسیرها

مقایسه نتایج 
کنندگان مشارکت

وتفسیرها با معیارها

وارائه هاتهیه گزارش
نقطه نظرات 

آموزشی/ ايمشاوره

تعیین اقالم آزمونی که 
باید از 

کنندگانمشارکت
دریافت شود

بین مشخصاتتوزیع 
کنندگانمشارکت

دریافت اقالم آزمون از 
کنندگانمشارکت

تعیین معیارهاي قابل 
هاقبول براي پاسخ

مقایسه اقالم آزمون 
کنندگان با مشارکت

معیارها

وارائه هاتهیه گزارش
نقطه نظرات 

آموزشی/ ايمشاوره

کنندگان توافق مشارکت
ها وانواع در مورد آنالیت

براي مقایسه نمونه 
.توافق می کنند

کنندگان مشارکت
مناسب را )هاي(نمونه

براي وتقسیم می کنند
ارسال می کنندي دیگر

کنندگان نتایج مشارکت
را به اشتراك 

گذارند یا براي می
ارسال هماهنگ کننده
می کنند

نمودارها یا شکل دیگر 
این مقایسه اي در نتایج 

مطالعه ومواردپیشین

مقایسه با معیارهاي از 
حث بقیل برقرار شده و

در مورد نیاز به اقدام

ها و سوابق ارائه گزارش
با هر گونه جمع بندي یا 
اقدام توافق شده، شامل 

ها و نمودارها داده
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پیوست ب
)اي اطالعبر( 

هاي آماري براي آزمون مهارتروش

کلیات1-ب
ها را پوشش دهند و ، دامنه وسیعی از انواع دادهظاهر شوندهاي مختلفی توانند به شکلنتایج آزمون مهارت می

مناسب کار رفته براي تحلیل نتایج باید براي هر وضعیتیهاي آماري بهروش. هاي آماري را موجب شوندتوزیع
سال : 13283ملی ایران استاندارد. تر از آن است که در این استاندارد مشخص شودباشد و بنابراین متنوع

اما همچنین اعالم کندمیهاي خاص ترجیحی براي هر یک از شرایط مطرح شده در زیر را تشریح روش1389
کامل برايطوربهها نیز تا زمانی که از لحاظ آماري معتبر هستند و سایر روشممکن است کند که می

به ویژه 13283هاي استانداردبرخی از روش.اند، مورد استفاده قرار گیردکنندگان توضیح داده شدهمشارکت
برايالمللیبینشدههماهنگنامهتوافق"با عنوان IUPAC1همگنی و پایداري در گزارش فنی براي آزمون

همچنین این اسناد، در طراحی و تحلیل .اندکی اصالح شده اند"ياهیتجزشیمیهايآزمایشگاهمهارتآزمون
هاي مقایسه الگوهاي آزمون مهارت مانند الگوبراي انواع خاص . کندمیهایی را ارائه ها راهنماییبصري داده

هاي بحث شده در این پیوست و اسناد روش.می توان به سایر مراجع رجوع کرد،گیري در کالیبراسیوناندازه
:هاي آزمون مهارت را پوشش می دهد، مانند الگوارجاع شده، مراحل اساسی مشترك در تقریبا همه 

یافتهتعیین مقدار تخصیص- الف
هاي عملکرديآمارهمحاسبات -ب
عملکردارزیابی -ج
.همگنی و پایداري قلم آزمون مهارتتعیین اولیه - د

، توافق 2هاي جدید، اقالم آزمون ساختگیهاي جدید آزمون مهارت اغلب به دلیل سواالت جدید، فرمالگودر 
. ضعیف است،متفاوت، توافق اولیه بین نتایجگیرياندازههاي گیري یا روشهاي آزمون یا اندازهضعیف در روش

مانند (هاي استوارشاخص، بیاز عملکرد نسبهبود توافقاتبراي کنندگان هماهنگممکن است الزم باشد که 
نندگان و کمشارکتبهبود توافقاتهنگامهاي آماري ممکن است روش. برندبه کار ) محاسبات درصدي

.استقرار خوب آزمون مهارت، نیاز به بازبینی داشته باشند

1- International Union of  Pure and  Applied Chemistry
2- Artificial Test Items
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ي آزمون هادادهپردازش برايتوجه دارد که 1تحلیلیهاي آماري براي مطالعات روشن آبه تنهااین پیوست
بین آزمایشگاهی فهرست شده در بخش مقایسهي هادادهممکن است براي سایر کاربردهاي . استمهارت 
. مورد نیاز باشدهاي متفاوتی روشمقدمه، 

و عدم قطعیت آنیافتهتخصیصتعیین مقدار 2-ب
هاي ترین روشرایج. در دسترس استیافتهتخصیصهاي اجرایی مختلفی براي تعیین مقدار روش1- 2-ب

اند، به ترتیبی که در بسیاري موارد منجر به افزایش عدم قطعیت مقدار اجرایی در زیر فهرست شده
:هاي اجرایی شامل استفاده از موارد زیر هستنداین روش. شودمییافتهتخصیص

ساختن یا : مانند(شده از طریق فرموالسیون ویژه قلم آزمون مهارت با نتایج تعیین–مقادیر معلوم- الف
)رقیق کردن

هاي براي آزمون(گیري قطعی هاي آزمون یا اندازهتعیین شده از طریق روشزمقادیر مرجع گواهی شده-ب
)کمی

گیري یا مقایسه قلم آزمون مهارت با اندازهاي، تجزیه]آزمون[تعیین شده از طریق –مقادیر مرجع-ج
المللیاستاندارد یا ماده مرجع، قابل ردیابی به استاندارد ملی یا بین

که در برخی مواقع، (متخصصان شودمیتوصیه –متخصصکنندگان مشارکتمقادیر مورد اجماع از - د
هاي معتبر شناخته از روشاستفاده تحت آزمون، ) هاي(ده ، در تعیین اندازه)هاي مرجع هستندآزمایشگاه

صالحیت قابل اثبات داشته باشند،هاي عمومیشده با درستی باال و قابل مقایسه با روش
هاي آماري توضیح داده شده در استانداردبا استفاده از روش-کنندگان مشارکتمقادیر مورد اجماع از - ه

گرفتن تاثیراتو با در نظر IUPACهماهنگ شده بین المللینامهتوافق،13283ملی ایران شماره 
.هاي پرتداده

کنندگان صورت مشارکتاي از ه تعیین شوند تا ارزیابی منصفانهیافتمقادیر تخصیصشود توصیه می2- 2-ب
تا جاي ممکن، از این امر،.شودگیرياندازههاي آزمون یا پذیرد، در عین حال موجب تقویت توافق بین روش

.مشترك انجام می شودیافتهتخصیصهاي مقایسه مشترك و استفاده از مقادیر طریق انتخاب گروه
طــور مفصــل در   یافتــه بــه هــاي اجرایــی تعیــین عــدم قطعیــت مقــادیر تخصــیص      روش3-2-ب

بـــراي هـــر IUPACالمللـــی بـــینهماهنـــگ شـــده توافـــق نامـــهو 13283ملـــی شـــمارهاســـتاندارد
ــه  ــومی ب ــاره عم ــت   آم ــده اس ــریح ش ــه تش ــار رفت ــان(ک ــد  هم ــاره ش ــاال اش ــه در ب ــور ک ــین ). ط همچن

.آمده استISO/ IEC Guide 98-3اطالعات بیشتر در خصوص عدم قطعیت در 
"گروهی"همچنین مقادیر (ي کیفی هادادهبراي یافتهتخصیصهاي آماري براي تعیین مقدار روش4- 2-ب

در استاندارد) شوندهم نامیده می"ترتیبی"مقادیر (یا مقادیر نیمه کمی ،)یز نامیده می شوندن"اسمی"یا 

1- Analytical Studies
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طور کلی نیاز به. اندبحث نشدهIUPACبین المللی هماهنگ شده توافق نامهیا 13283ملی ایران شماره 
مجري در برخی موارد، . تعیین شوندساختیا از طریق قضاوت متخصصیافتهتخصیصاست این مقادیر 

استفاده نماید که از طریق توافق از پیش تعیین شده یممکن است از مقدار حاصل از اجماعآزمون مهارت
کار رفته بر درصد بهشود توصیه میالبته ). یا بیشتر80%مثال طوربه(اند ها، حاصل شدهدرصد باالیی از پاسخ

.کنندگان تعیین شودمشارکتسطح صالحیت و تجربه مهارت،هاي آزمونالگواساس اهداف 
:شودمیآماري به صورت زیر عمل از نظرهاي پرتبا داده5- 2-ب

اند، خطاهاي اعشاري و مانند مواردي که واحدهاي نادرست به کار رفته1هاي واضحاشتباهبهتر است - الف
.جداگانه بررسی شودطوربهحذف شود و هادادهنتایج حاصل از قلم آزمون مهارت متفاوت، از مجموعه 

.هاي آماري استوار قرار گیرندیا روشي پرتهادادهاین نتایج تحت آزمون شودتوصیه نمی
شودمیتوصیه شود، یافته استفاده میکنندگان براي تعیین مقادیر تخصیصمشارکتوقتی از نتایج -ب

هاي آماري استوار یا این امر با به کار بردن روش. را به حداقل برساندي پرتهادادههاي آماري تاثیر روش
هاي آزمون مهارت معمولی یا بزرگتر، الگودر . شودهاي پرت قبل از محاسبات محقق میحذف داده
خودکار صورت پذیرد، اگر اثر بخشی آن از طریق شواهد طوربهممکن است ي پرتهادادهجداکردن 

.عینی قابل توجیه باشند
در نظر گرفته هاي پرتدادهعنوانبهی کهنتایج،هاي خالصهبراي محاسبات آمارهتنهاشودمیتوصیه -ج

آزمون مهارت ارزیابی شده و در ارزیابی عملکرد الگوياین نتایج همچنان در بهتر است . حذف شوندشده،
.مناسبی درنظر گرفته شودطوربه

یک روش استوار مخصوص براي تعیین مقدار میانگین و انحراف استاندارد حاصل 13283ملی ایران شماره استاندارد -یادآوري
.کنداز اجماع بدون نیاز به حذف داده پرت ارائه می

:خالصه در زیر آمده استطوربهسایر مالحظات 6- 2-ب

توصیه کنندگان تعیین شوند، مشارکتیافته از طریق اجماع آل، چنانچه مقادیر تخصیصطور ایدهبه- الف
روش اجرایی براي ایجاد صحت مقادیر تخصیص یافته و بازنگري توزیع مجري آزمون مهارت شود می

.داشته باشدهاداده
برحسبیافته معیارهایی براي قابلیت پذیرش یک مقدار تخصیصمجري آزمون مهارت شودتوصیه می-ب

هماهنگ شده توافق نامهو 13283ملی ایران شماره در استاندارد. عدم قطعیت آن داشته باشد
در یافتهتخصیصثیر عدم قطعیت مقادیر ا، معیارهایی با هدف محدود کردن تIUPACالمللی بین

ارزیابی ]نتایج[که معیارهاي تعیین شده، احتمال دریافت به این معنی . شده استها ایجادارزیابی
.کندکنندگان محدود میمشارکتبراي ،به دلیل عدم قطعیت مقادیر تخصیص یافته را،غیرقابل قبول

1- Obvious Blunders
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هاي عملکرديمحاسبات آماره3-ب
عملکرد نتایج کمی1-3-ب
و امکان مقایسه با هادادهاغلب نیاز است که نتایج آزمون مهارت به منظور کمک به تفسیر 1-1-3-ب

تعیین میزان انحراف از مقادیر ، هدف اصلی. ي تبدیل گرددعملکردايهآمارهاهداف تعیین شده، به محاسبات 
هاي آماري روش. داشته باشداي که امکان مقایسه با معیارهاي عملکردي وجود باشد به گونهمییافتهتخصیص

.توانند از موارد ساده تا تبدیالت آماري پیچیده متغیر باشدمی
بنابراین،. کنندگان مفهوم باشدمشارکتبراي ،هاي عملکرديمباحث آمارهشودمیتوصیه 2-1-3-ب

.داراي پیشینه باشدهاي مربوط مناسب و قابل فهم باشد یا در یک زمینه خاص براي آزمونبهتر استها آماره
نتایج تبدیل، براي افزایش میزان هاي معمول مورد استفاده براي نتایج کمیآماره3-1-3-ب

.کنندگان در زیر آمده استمشارکت
:شودمحاسبه می) 1- ب(، با استفاده از معادله Dاختالف، -الف

)()1-فرمول ب( XxD 

:که 
x : کننده استمشارکتنتیجه
X :یافته استمقدار تخصیص.

:شودمحاسبه می) 2-ب(، با استفاده از معادله D%درصد اختالف، - ب

100)2-فرمول ب(
)(

% 



X

Xx
D

:شودمحاسبه می) 3-ب(با استفاده از معادله zهاينمره-ج
)3-فرمول ب(

̂
Xx

z




.انحراف استاندارد ارزیابی مهارت است̂که

هاي زیر را می توان به روش̂توضیح داده شده است،13283ملی ایران شمارهطور که در استانداردهمان
:محاسبه کرد

) مقدار از پیش تعیین شده( حکم قانونی ی عملکرد، از طریق نظر متخصص یا متناسب با هدف اصل-
)از روي ادراك(هاي قبلی آزمون مهارت یا انتظارات بر اساس تجربه تخمینی از دوره-
)مدل عمومی(تخمینی از مدل آماري -
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نتایج آزمایش دقیق-
کنندگانمشارکتبر اساس نتایج کنندگان، یعنی انحراف استاندارد استوار یا تجربی مشارکتنتایج -

است Enشود، که محاسبات بسیار شبیه عدد محاسبه می) 4-ب(با استفاده از معادله ،، 1زتانمره- د
کار د به جاي عدم قطعیت بسط یافته بههاي استاندار، به جز آنکه عدم قطعیت)ببینید) ه(در پایین (

:متداول را می دهدZنمرهاین موضوع اجازه تفسیر مشابه با . رودمی

)44-فرمول ب(
22
avlab uu

Xx






که
ulab استکنندهمشارکتعدم قطعیت استاندارد مرکب نتیجه هر
uavیافته استمقدار تخصیصعدم قطعیت استاندارد.

:شودمحاسبه می) 5-ب(، با استفاده از معادله Enد اعدا-ه

)5-فرمول ب(
22
ref

n
UU

Xx
E

lab





که
Ulabاستکنندهمشارکتیافته نتیجه هر عدم قطعیت بسط
Urefیافته آزمایشگاه مرجع استمقدار تخصیصیافته ازعدم قطعیت بسط.

.صحت داردمستقل از هم باشند،Xو xفقط در صورتی که 5-و ب4- فرمول معادالت ب- 1یادآوري

IUPACبین المللیتوافق نامه هماهنگ شده و 13283ملی شمارهبراي رویکردهاي آماري بیشتر به استاندارد- 2یادآوري

.مراجعه شود

:هاي زیر مورد توجه قرار گیرندجنبهشودمیتوصیه 4-1-3-ب
براي تعیین به سادگیممکن استیافتهتخصیصکنندگان و مقدار مشارکتتنها اختالف بین نتایج - الف

، در استاندارد (x-X)مقدار . قابل درك استآسانیکنندگان بهمشارکتمناسب باشد و براي ،عملکرد
ISO 5725-4شودنامیده می"2تخمین گرایش آزمایشگاه"13283استاندارد ملی ایران شمارهو.

1- Zeta
2- Estimate of Laboratory Bias



)چاپ اول( 1393: 17043آي اي سی  –ایزو - ستاندارد ایرانا

۴۶

کنندگان قابل درك مشارکتیافته است و به خوبی براي مستقل از ارزش مقدار تخصیص،درصد اختالف-ب
.است

یا وقتی که تعداد ترتیبیهايمحاسبات درصدي یا رتبه بندي براي نتایج پراکنده یا داراي چولگی، پاسخ-ج
این روش با احتیاط شودمیتوصیه . هاي متفاوت وجود دارد، بسیار مفید هستنداي از پاسخمحدود شده

.کار گرفته شودبه
براي مثال نتایج بر . ، یا در مواقع لزوم ترجیح داده شودآزمونماهیت تواند بسته به میتبدیل شدهنتایج - د

.استقابل تبدیل به لگاریتم که استهندسینوعی از مقیاس ،پایه رقیق سازي
تخمین تغییرپذیري قابل اعتماد باشد، شود توصیه میاز اجماع استفاده شود، ̂چنانچه براي تعیین - ه

تیقطععدمبهدستیابیبرايوپرت يهادادهثیر اکاهش تبرايکافی،مشاهداتتعدادبر اساس یعنی
.  باشدترپایین

ــه-و ــرهچنانچ ــانم ــرفتن  ،ه ــر گ ــا در نظ ــینب ــدازه  تخم ــت ان ــدم قطعی ــاي ع ــده  ه ــزارش ش ــري گ گی
دار خواهـــد ، تنهـــا در صـــورتی معنـــی)zetaیـــا Enمـــثال بـــا نمـــره (باشـــدکننـــدگان مشـــارکت

ــین   ــه تخم ــود ک ــت  ب ــدم قطعی ــاي ع ــه  ه ــط هم ــارکت، توس ــدمش ــازگار   ،گانکنن ــک روش س ــا ی ب
.تعیین شودISO/IEC Guide 98-3و همچنین مطابق با اصول ارائه شده در

عملکرد نتایج کیفی و نیمه کمی2- 3-ب
کار گرفته شود، باید متناسب باهاي آماري بهکمی، چنانچه روشبراي نتایج کیفی یا نیمه1-2-3-ب

روش مناسب، ،)نامندنیز می"1یگروه"هاي ها را دادهدادهاین(هاي کیفی براي داده. ها باشداسخپماهیت
قابل قبول آنگاه عملکرداگر آنها برابر بودند،. باشدمییافتهبا مقادیر تخصیصکنندگانمشارکتمقایسه نتایج 

یا نه، نظر متخصصان استنظر مناسب کاربرد موردبرابر نباشند، براي تعیین اینکه آیا نتایج براي اگر.است
کنندگان را مشارکتممکن است نتایج حاصل از مجري آزمون مهارتمواقع، در برخی.باشدمیمورد نیاز 

بازنگري کند و مشخص کند که قلم آزمون مهارت براي ارزیابی مناسب نبوده است، یا مقدار تخصیص یافته 
، توسط الگوباشد و قبل از اجراي الگواحی این تصمیمات بخشی از طرشودمیتوصیه . صحیح نبوده است

.کنندگان درك شده باشدمشارکت
کار رفته براي هاي بهتکنیک) شوندنیز نامیده می"2ترتیبی"نتایج ( کمی براي نتایج نیمه2-2-3-ب

بندي یا درجههایی به صورت پاسخ،نتایج ترتیبی براي مثال. مناسب است) 1-2-3- ب(هاي کیفی داده
.شودمیرا شامل ،)و غیره+ 3، +2، +1یعنی (العمل شیمیایی هاي حسی یا شدت عکسبندي، ارزیابیرتبه

، 2= مطلوب، نا1= مثال ضعیف عنوانبه، شوندها به صورت اعداد ارائه میگاهی اوقات این پاسخ
.5=، خیلی خوب 4= ، خوب 3= بخش رضایت

1- Categorical
2 - Ordinal
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ي ترتیبی مناسب نیست، حتی اگر نتایج به هادادههاي خالصه معمول، براي محاسبه آماره3-2-3-ب
و 1مثال اختالف بین عدد اي نیستاین مورد به این دلیل است که اعداد در مقیاس فاصله. دصورت عددي باش

قابل و انحراف معیاربنابراین میانگین . نباشد4و 3در برخی مفاهیم عینی، ممکن است همان اختالف بین 2
توصیه . براي نتایج نیمه کمی مناسب نیستZاستفاده از ارزیابی آماري مانند نمره بنابراین. تفسیر نیست

هاي دستوري، مورد هاي ترتیبی طراحی شده اند مانند رتبه یا آمارهآمارهاي خاصی که براي دادهشودمی
.استفاده قرار گیرند

کنندگان به همراه تعداد یا درصد مشارکتاز همه ) هیه نموداریا ت(فهرست کردن توزیع نتایج 4-2-3-ب
کمترین و (و دامنه ) هاي مشتركبیشترین پاسخ(و ایجاد معیارهاي خالصه نظیر مد گروهنتایج در هر 
عنوان نتایج یافته، بهج بر اساس نزدیکی به مقدار تخصیصهمچنین ارزیابی نتای. مناسب است) بیشترین پاسخ

یافتهتخصیصمثال نتایجی با یک اختالف کمتر یا بیشتر از مقدار عنوانبهتواند مناسب باشد، میقبولقابل
تواند در برخی مواقع ارزیابی عملکرد بر مبناي درصد می. گیري مناسب باشدممکن است براي هدف اندازه

عنوانبهممکن است ،باشدمقدار تخصیص دورتر از مد یا نتایج%5مثال چنانچه عنوانبه،مناسب باشد
یعنی (آزمون مهارت باشد الگويبرنامهاین موارد بر اساسشودمیتوصیه . غیرقابل قبول شناخته شوند

.درك شده باشدکنندگان مشارکتتوسط و از قبل) متناسب با اهداف

هاي عملکرد ترکیبینمره3- 3-ب
رخ این در صورتی . ارزیابی گرددعملکرد ممکن است بر پایه بیش از یک نتیجه در یک دوره آزمون مهارت،

هاي وابسته به هم دهده خاص یا گروهی از اندازهکه بیش از یک قلم آزمون مهارت براي یک اندازهمی دهد
.انجام خواهد شدتر جامعاین مورد براي ایجاد یک ارزیابی عملکرد . وجود داشته باشد

ار اثربخشی براي تفسیر ابز، 2مندلhیا نمودار نشان دهنده آماره 1نمودار یودنهاي نموداري مانندروش
).مراجعه شود13283ملی شماره به استاندارد (عملکرد است

توانند عملکرد ضعیف یک یا تعدادي از شوند زیرا آنها میکلی، میانگین امتیازات عملکرد پیشنهاد نمیطوربه
رایج ترین نمره عملکرد ترکیبی مورد . پنهان کنندد،مورد بررسی قرار گیربهتر استکه رااقالم آزمون مهارت 

.استقابل قبول به سادگینتایجی است که) درصدیا(تعداد ،استفاده

ارزیابی عملکرد4-ب
ارزیابی اولیه1- 4-ب
هاي که آیا شاخصموضوع تعیین شود با در نظر گرفتن اینبهتر است معیار ارزیابی عملکرد 1- 1- 4-ب

:ارزیابی عملکرد شامل موارد زیر هستندهايویژگی. خاصی هستند3هايویژگیعملکرد شامل

1- Youden plot
2- Mandel
3- Features
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کنند مستقیم تعیین میطوربهاجماع متخصصان، جایی که گروه مشاور یا سایر متخصصان با صالحیت، - الف
اجماع متخصصان، روش رایجی براي ؛که نتایج گزارش شده براي اهداف مورد نظر آنها مناسب هستند

هاي کیفی استارزیابی نتایج آزمون
مشخصاتگیرد، براي مثال اي که مورد توجه قرار میمعیار از پیش تعیین شدهتناسب با اهداف، -ب

گان جهت اجراندکنمشارکتیید شده اعملکردي روش و سطح ت
هاي رایج براي مثال،براي هر نمره مناسب باشندبهتر استها، یعنی جایی که معیارها تعیین آماري نمره-ج

:نمرات به شرح زیر استکاربرد

نشان داده شده است، اما در zتر شدن فقط نمرههاي زیر براي سادهدر مثال(	]زتا[ζوzبراي نمره هاي- 1
:)شودzجایگزین ζهر مورد ممکن است 

-2≤│z│ کندایجاد نمی1است و هیچ عالمتی"بخشرضایت"نشان دهنده عملکرد.
-3<│z│<2 کنداست و عالمت خطر ایجاد می"مشکوك"نشان دهنده عملکرد.
-3≥│z│ کندمیاست و هشدار عمل ایجاد"2نامطلوب"نشان دهنده عملکرد.

:Enبراي اعداد - 2
1≤│En│ کنداست و هیچ عالمتی ایجاد نمی"بخشرضایت"نشان دهنده عملکرد.
1>│En│ کنداست و عالمت عمل ایجاد می"مطلوبنا"نشان دهنده عملکرد.
کالیبراسیون نامناسب یا نوسانات تصادفی ،هاي نمونه تفکیک شدهدر طراحیممکن است هدف، 2- 1- 4-ب

ی از نتایج و در دامنه وسیعی از بر اساس تعداد کافبهتر استهادر این موارد، ارزیابی. یا هر دو باشدزیاد
تواند براي تعیین و توصیف این مشکالت مفید باشند و در هاي نموداري مینمایش. صورت گیردهاغلظت

به جاي ترسیم اس،یمقازیناشکالتمشلیدله ب. توضیح داده شده اند13283ملی ایران شمارهاستاندارد
محوربرجینتانیاختالف بنمایشازنمودارهاین ابهتر است، در مقابل دیگريکنندهمشارکتیج یک نتا

عدم کنندگانمشارکتی ازنکته مورد توجه کلیدي این است که آیا نتایج یکیک.استفاده کندي عمود
در . داشته باشدکمتري ]گیريعدم قطعیت اندازه[توان انتظار داشت گیري کمتري دارد یا میقطعیت اندازه

يچنانچه هر دو. ده هستندرین تخمین از میزان واقعی اندازهبه دست آمده بهتاین مورد، نتایج
برابري داشته باشند، میانگین جفت نتایج، بهترین تخمین براي میزان باعدم قطعیت تقریگانکنندمشارکت

.واقعی است

1- Signal
2- Unsatisfactory
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توضیح IUPACالمللی بینهماهنگ شده توافق نامهو 13283طور که در استانداردهمان3- 1- 4-ب
به(از نمودارها استفاده شود، بهتر استهر زمان که امکان نمایش عملکرد وجود داشته باشد، ، داده شده است

). Zنمرهمرتب شدهاي خطا،  نمودارهاي میلههاي، نمودارهامثال هیستوگرامعنوان
:به کار رود]این موارد[تواند براي نمایش این نمودارها می

کننده مشارکتمقادیر هايتوزیع- الف
1وابستگی بین اقالم آزمون مهارت متعدد-ب

. هاي متفاوتاي براي روشهاي مقایسهتوزیع-ج

عملکرد در بازه زمانیپایش2- 4-ب
توصیه . هایی براي پایش عملکرد در گذر زمان باشدتواند شامل روشمهارت میهاي آزمون الگو1-2- 4-ب
چه داراي ، مشاهده کنندکنندگان اجازه دهد تغییرپذیري عملکردشان را مشارکتهاي اجرایی به روششودمی

.کندمیچه ناپایدار و در جایی که عملکرد به صورت تصادفی تغییر ،روند معمولی باشند
کار فسیر طیف متنوعی از خوانندگان بههاي نموداري براي آسان کردن تروششود توصیه می2-2- 4-ب

هايفهرست.، مفید هستند2بهبودي-ر اهداف خودبه ویژه د"شوهارت"کنترلی متداول نمودارهاي . رود
امتیازات عملکرد استاندارد شودمیتوصیه . سازدپذیر میتر را امکانجزئیبازنگريي خالصه، هاآمارهها و داده

استاندارد. ، با این نمودارها و جداول به کار رودzروند، مانند امتیازشده که براي ارزیابی عملکرد به کار می
.دهدرهاي نموداري بیشتري را ارائه میها و ابزامثال13283ملی ایران شماره

انحراف استاندارد آزمون مهارت استفاده انعنوبهجایی که انحراف استاندارد اجماع شده 3-2- 4-ب
ه کنندمشارکتهنگام پایش عملکرد در گذر زمان، احتیاط الزم صورت گیرد، زیرا گروه بهتر استشود، می
همچنین کاهش انحراف استاندارد درون . اي را روي نمرات بگذاردثیرات ناشناختهاتواند تغییر کند و تمی

شوند یا روش بهبود آزمون مهارت آشنا میيالگوکنندگان با مشارکتاست، زیرا آزمایشگاهی درگذر زمان رایج
تواند منجر به کنندگان تغییري نکرده باشد، این مورد میمشارکتهنگامی که عملکرد هر یک از . یابدمی

.گرددzافزایش قابل توجهی در نمره

اثبات  همگنی و پایداري قلم آزمون مهارت5-ب
،معتبرآماريهاياز روش"3کافیی همگن"اثبات يبرا،کندایجاب مید راین استانداالزامات1- 5-ب

مربوط به این مورد، در هايروش.استفاده شود،هانمونهتعداد ندهیعنوان نماه بيشامل انتخاب تصادفی آمار
شده هبا جزئیات آوردIUPACالمللی بینهماهنگ شده توافق نامهو 13283ملی ایران شمارهاستاندارد

1- Multiple
2- Self-improvement
3- Sufficient Homogeneity
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بنابراینوکندمینییتعآزمون مهارت الگويارزیابیبازهبهنسبترا "یکافیهمگن"،مستنداتاین. است
در حالی که استاندارد.استي ارزیابیهابازهبهنسبت یناشی از ناهمگنتیقطععدمبر اساس سهم هاتوصیه

محدودیت شدیدي براي ناهمگنی و ناپایداري به منظور محدود کردن اثر آن بر عدم 13283ملی ایران شماره
،IUPACالمللی بین هماهنگ شده توافق نامهه،ها در نظر گرفتثیر آن روي ارزیابیاو در نتیجه تقطعیت

براي پذیرش ا معیارهایی ر، 13283ملی ایران شمارهمتناسب با همان معیارهاي توصیه شده در استاندارد
. توسعه داده استهمگنی و ناپایداريآماري تخمین نانآزمو

، براي تعیین مقادیر مرجع مواد مرجع گواهی 35ISO Guideو 34ISO Guideدر الزامات2- 5-ب
از تحلیل ) در موارد مقتضی(ISO Guide 35. به همراه عدم قطعیت آنها الزامات مختلفی وجود داردشده،

کند و در استفاده می"2يانمونهنیب"و "1ايدرون نمونه"ورد تغییرپذیري آواریانس به منظور برآماري 
در جائیکه هدف .بردیافته به کار میهاي عدم قطعیت مقادیر تخصیصمولفهعنوانبهها را نتیجه آن واریانس

در صورت نیاز به غیر قابل انتظار در بهرهاي اقالم آزمون مهارت ساخته شده باشد، هايتناقضکنترل ،اصلی
هاي انتخابی از آنچه در آزمون ممکن است تعداد نمونه،هشدهاي مواد مرجع گواهیمولفهصحیح تعیین 

.مهارت نیاز است، بیشتر شود
کنترل ، پایدارياستاز دوره تغییر نکردهقسمتیدر)ها(دهبراي اطمینان از اینکه اندازهالمعمو3- 5-ب
IUPACالمللی بینهماهنگ شده توافق نامه،13283ملی ایران شمارهطورکه در استانداردهمان. شودمی

اقالم آزمون مهارت تحت شرایط متنوعی که در طول شودمیتوصیه مشخص شده است،ISO Guide 35و 
مثال در شرایط حمل و نقل و جابجایی طوربهدهند، آزمون شود رخ میآزمون مهارت الگوياجراي معمولی 

همان معیار تعریف شده براي ناهمگنی ،معیار پذیرش ناپایداري. گانکنندمشارکتبراي توزیعاقالم هنگام 
- اندازهها و آمده است، هر چند که معموال تعداد آزمون13283ملی ایران شمارهاست که در استاندارد

.هاي آن کمتر استگیري

1-Bottle-to-bottle
2- Within-bottle
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جپیوست
)براي اطالع(

مهارتآزموناستفادهوانتخاب

کلیات1-ج
هايگروهسایروکنندگانمشارکتتوسطمهارتآزمونهايالگوکاربردوانتخاببرايرااصولیپیوستاین

توسطرامهارتآزمونهايالگوهماهنگکاربردداردقصدپیوستاینهمچنین. کندمیایجادذینفع
مشتریانیامقرراتتنظیم کننده ينهادهااعتباردهنده،ينهادهابه طور مثال(ذینفعهايگروه
.ترویج کند) هکنندارکتمش
موردکنندگانمشارکتعملکردارزیابیدراستممکنمهارتآزمونهايالگوازحاصلنتایجکهآنجاییاز

هايالگواجرايوتوسعهبهکنندگانمشارکتوذینفعهايکه هر دو گروهاهمیت داردگیرد،قراراستفاده
.باشندداشتهاعتمادمهارتآزمون

برايذینفعهايگروههايسیاستازواضحیدركکهدارداهمیتکنندگانمشارکتبرايمورداینهمچنین
هاي آزمون الگومعیارهایی که آنها براي قضاوت عملکرد موفق در مهارت،آزمونهايالگوچنیندرشرکت

از یک حاصلنامطلوبآنها براي پیگیري نتایج ییاجرايهاروشها و برند و همچنین سیاستمهارت به کار می
این،نهادهاي تنظیم کننده مقرراتویژهالزاماتازنظرهر چند که صرف. داشته باشندمهارت،آزموندوره
راخودنتایجونمایندانتخابرامناسبیمهارتآزمونالگويخودشانکهاستکنندگانمشارکتئولیتمس
.کنندارزیابیصحیحصورتبه

غیر از یهایفعالیتازشدهایجاد آزمونهايدادهمناسب بودنبه نفع،یذيهاطرفکه شودمشخصبهتر است
کنترل کیفیت خود ییاجرايهاروششامل هاییتوجه می کنند، براي مثال فعالیتنیزالگوي آزمون مهارت

کنندگانمشارکتسایر ازحاصلشدهکیتفکنمونههايدادهبامقایسهکنترلی،هاينهنموباکنندگانمشارکت
، شودمیتوصیه ،الگوي آزمون مهارتیکانتخابهنگامبنابراین،. گواهی شدهمرجعموادآزموندر عملکردو

.باشدداشتهتوجه،اندشدهانجامقبالیارس هستند دستدرکهکنترلیهايفعالیتسایربهکنندهمشارکت

مهارتآزمونهايالگوانتخاب2-ج
را انتخاب نمایند الگوي آزمون مهارتی نیاز دارند که ) کنندگانمشارکتو سایر انواع (ها آزمایشگاه1-2- ج

باانتخاب شده الگوي آزمون مهارت شودمیتوصیه . آنها مناسب باشدونیبراسیکالکه براي محدوه آزمون یا 
.باشدداشتهمطابقتدراستاندااینالزامات

:گیردقرارتوجهموردزیرعواملالگوي آزمون مهارت در انتخاب یک شودمیتوصیه 2-2- ج
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وگیرياندازهنوعآزمون،نوعبایستیمربوط باهايونیبراسیکالوهاگیرياندازهها،آزمونتناسب- الف
باشدداشتهمطابقتکنندگانمشارکتبه کار رفته توسط ونیبراسیکال

بهآموزشافته،یتخصیصبه کار رفته براي مقادیر ییاجرايهاروش، الگودسترسی به جزئیات طراحی -ب
ذینفعهايگروهبراي،نهاییگزارشخالصهوهادادهآماريرفتارکنندگان،مشارکت

الگوي آزمون مهارتيریکارگبهتناوب-ج
آزمونالگويدرکنندهمشارکتپیشنهاديهايگروهبرايالگوي آزمون مهارت سازمانیتدارکاتکفایت- د

)توزیعمدیریتونمونهپایداريمالحظاتموقعیت،زمانبندي،مانند (مهارت
)مهارتآزمونرضایت بخشعملکرددرقضاوتمانند (پذیرشمعیارهايکفایت- ه
هاهزینه- و
کنندگانمشارکتمحرمانگی حفظدرمجري آزمون مهارتسیاست-ز
عملکردهايدادهتحلیلونتایجگزارشبنديزمانبرنامه-ح
مانند (شوندمیمهارتآزموناقالمبودنمناسبدرتدریجیاطمینانایجادباعثکههاییویژگی- ط

) المللیبینوملیاستانداردهايبهیاندازه شناختردیابیقابلیتمناسبمواقعدروپایداري،یهمگن
المللیبیناستانداردهايازآنهاپیروي- ي

توسطانجام شده هايآزمونباکامالکهباشدهاییآزمونشاملتواندهاي آزمون مهارت میالگوبرخی از -یادآوري
هادادهرفتاراگراما). یکسان]مقدار [تعیین برايمختلفملیاستانداردهايکاربردمانند (دندارمطابقتکنندگانمشارکت

قابلاز نظر فنی تواندمیمشارکتهمچنانسازد،پذیرامکانراعواملسایریاآزمونروشدرمهمتفاوتگونههربهتوجه
.توجیه باشد

مهارتآزمونهايالگودرشرکتهايیمشخط3- ج
الگوي درشرکتبرايراخوديهایمشخط،ذینفعهايگروهشودمیتوصیه بودن،مرتبطصورتدر1-3- ج

دسترسدرعمومی، به طور مستنديهایمشخطاین شودمیتوصیه .نمایندمستند آزمون مهارت 
.گیردقرارذینفعهايگروهسایروهاآزمایشگاه

شامل شودمیبه آنها اشاره مهارت،آزمونخاصهايالگودرشرکتيهایمشخطدرمباحثی که 2-3- ج
:موارد زیر هستند

داوطلبانهیااستآورالزاممهارتآزمونخاصهايالگودرمشارکتآیا- الف
شرکتتناوب-ب
نامطلوببخش یا رضایتذینفع براي قضاوت در خصوص عملکرد هايگروهتوسطرفتهکاربهمعیار-ج
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هاي آزمون الگودرشرکتبهملزمعملکرد،بودننامطلوبدر صورت کنندگانمشارکتاستممکنآیا- د
شوندرانهیگیمهارت پ

رفتخواهدکاربهبعديتصمیماتوعملکردارزیابیدرچگونهمهارتآزموننتایج- ه
.گانکنندمشارکتمحرمانگیحفظدرذینفعهايگروهیمشخطجزئیات- و

کنندگانمشارکتتوسطمهارتآزموناستفاده4-ج
را درباره عملکردشان از ارزیابی سازمان و خودیجه گیرينتکنندگانمشارکتشودمیتوصیه 1-4- ج

نیازهايوالگوي آزمون مهارت بینارتباطبههابازنگريبهتر است . ترسیم کنندالگوي آزمون مهارت طراحی 
:باشدمیزیرمواردشاملبگیردقرارتوجهموردبهتر استاطالعاتی که . توجه کندکنندگانمشارکتمشتریان

مهارتآزموناقالمویژگیورفتار- الف
آزمونهايروشبرايیافتهتخصیصمقادیرامکان،صورتدرورفتهکاربهگیرياندازهوآزمونهايروش-ب

خاصگیرياندازهو
)اجرانحوهها،دهاندازهتکرارها،تعدادآماري،طراحیمثال عنوانبه(الگوي آزمون مهارت سازماندهی-ج
کنندگانمشارکتعملکردارزیابیبرايمجري آزمون مهارتتوسطرفتهکاربهمعیار- د
.]الزامات[ریسااییدهاعتبارالزاماتایمقررات،هرگونه - ه

بهرسیدگیخروجیشاملمهارت،آزموندرخود عملکردسوابق کنندگانمشارکتشودمیتوصیه2-4- ج
.نمایندنگهداريراو اقدامات اصالحی و پیشگیرانه بعدي نامطلوبنتایج

ذینفعهايگروهتوسطنتایجکاربرد5- ج
ید صالحیتیاتي نهادها1-5- ج
- ایراندراستاندا15- 7بند با توجه به کاربرد آزمون مهارت درید صالحیتیانهاد تیک الزامات1-1-5- ج

.استآمده17011آي اي سی -ایزو

یرسمترتیباتدر تیعضوبا الزاماتد صالحیت ییتاينهادهاانطباقدر مورد مهارت،آزمونيهایمشخطریسا-یادآوري
.مشخص شده استILAC P-9در ILACدوجانبه

ید یاتيو هم براي نهادهاکنندگانمشارکتبرايهممهارتآزمونهايالگوازحاصلنتایج2-1-5- ج
. داردوجودصالحیتتعیینبرايهاییمحدودیتنتایج،اینازاستفادهدرکهچندهر. هستندمفیدصالحیت
نشانرازمینهآندرصالحیتبرايمدرکیتواندمیمهارتآزمونخاصهايالگودررضایت بخشعملکرد

آزمونخاصهايالگودرنامطلوبعملکرد،طورنیهم. نشان دهنده صالحیت دائمی باشدتواندنمیامادهد،
همینبه. نمایدمنعکسراکنندگانمشارکتصالحیتمعمول وضعیتازتصادفیانحرافتواندمیمهارت
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یندهاي آفردرید صالحیت یانهادهاي تبراياستفادهموردابزارتنهامهارتآزمونکهشودمیتوصیه ندلیل
.باشدآنهاید صالحیتیات

ید صالحیتیانهادهاي تشودمیتوصیه ،کنندگانمشارکتهايگزارشنامطلوبنتایج براي3-1-5- ج
:باشندداشتهزیرمواردبرايییهایمشخط
خود عملکردرويشدهتوافقزمانیچارچوبیکدرکنندگانمشارکتکهکننداطمینان حاصل - الف

.برندمیکاربهرامناسبیاصالحیاقدامودارندبازبینیوتوضیح
منظوربهرابعدي مهارتآزمونهرگونهکنندگانمشارکتکهکننداطمینان حاصل ،يضروردر موارد -ب

.شوندمیمتعهداصالحی،اقداماتثربودنومییدات
ثربودن ویید مامنظور تبهمحل،در کنندگانمشارکتارزیابیکهکننداطمینان حاصل ،يضروردر موارد -ج

.استشدهانجاممناسب یارزیابان فنتوسطاقدامات اصالحی، 
نامطلوبنتایج مورددر، خودهید صالحیت شدیانهادهاي تبهبایستی ید صالحیتیانهادهاي ت4-1-5- ج

منوط به انجام یمتوالید صالحیت یاتاز تواندمیموارداین. دهندهشدار،الگوي آزمون مهارتیکدراحتمالی 
لیدلبه(مرتبطآزمونازید صالحیتیاتموقتقیتعلشده،توافقیزمانچارچوبموفق در یاقدامات اصالح

.باشدرییتغدرمرتبطآزمونيبراید صالحیتیاتتا ابطال،)یاقدام اصالح

در طول زمان و کنندهمشارکتعملکردسوابقبهید صالحیت یاتينهادهاتوسطشدهانتخابيهانهیگز،یکلطوربه-یادآوري
.داردبستگیدرمحل،آخرین ارزیابی 

ید صالحیت یانهادهاي تسوي ازدریافت بازخور برايید صالحیتیانهادهاي تشودمیتوصیه 5-1-5- ج
هاي آزمون مهارت به ویژه در موارد عملکرد الگوبه اقدام اصالحی اتخاذ شده براساس نتایج بسته،شده

.داشته باشندییهایمشخطنامطلوب،

ذینفعهايگروهسایر2-5- ج
مانکاریپایذینفع مانند مشتریان هايگروهسایربهراخودصالحیتدارندنیازکنندگانمشارکت1-2-5- ج

براي اثبات تواندمیکیفی،کنترلهايفعالیتسایرمانندمهارتآزموننتایج. کننداثباتیالزامیفرع
.باشدفعالیتتنهاایننبایستیهرچندشوند،صالحیت استفاده 

مانندمداركسایرباارتباطیید ادعاي صالحیت، توسط سازمانها در ادر ترفتهکاربهمهارتآزمونهايمعموال داده-یادآوري
.شودمراجعه2-1- 5-پبندبه. شوندمیبردهکاربهد صالحیتییتا

براياطمینان حاصل کنند که همه اطالعات مناسب کهاستکنندگانمشارکتمسئولیتاین2-2-5- ج
.اندکردهتهیهدارند،راکنندگانمشارکتارزیابیبهتمایلکهذینفعهايگروه
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کننده مقرراتنهادهاي تنظیمتوسطمهارتآزمونکاربرد6- ج
که نیاز به نهادهاي تنظیم کننده مقررات براي تواند،میمهارتآزمونهايالگوازحاصلنتایج1- 6- ج

.باشدمفیددارند،مقرراتتحت پوشش کنندگانمشارکتارزیابی عملکرد 
مطابقبایستیکار گرفته شود، بهنهاد تنظیم کننده مقررات توسط یک الگوي آزمون مهارت اگر2- 6- ج

.اشدببا الزامات این استاندارد 
:، بایستیکنندمیاستفادهمستقلمهارتآزمونمجریانازکهنهادهاي تنظیم کننده مقررات 3- 6- ج

قبل از تشخیص الزامات این استاندارد را کهکنندجستجوهاي آزمون مهارت الگوبراي رايشواهد مستند- الف
.کندبرآوردههاي آزمون مهارت الگو

به این ،شودگفتگوکنندگانمشارکتبامهارتآزمونالگوعملیاتیپارامترهايومحدودهخصوصدر-ب
قرارقضاوتموردیمناسبطوربهمقررات رتباط با ادرکنندگانمشارکتعملکرداست ممکنمنظور که 

.گیرد



)چاپ اول( 1393: 17043آي اي سی  –ایزو - ستاندارد ایرانا

۵۶

نامه کتاب

هاي ، الزامات عمومی براي احراز صالحیت آزمایشگاه1386سال:17025شمارهایران،ملیاستاندارد - 1
.ونیبراسیکالآزمون و 

-گیـري  ها و نتایج اندازهروش) صحت و دقت(درستی ،1383سال : 7442-1شمارهایران،ملیاستاندارد-2
تعاریف و اصول کلی: اولقسمت 

-گیـري  ها و نتایج اندازهروش) صحت و دقت(درستی ،1384سال : 7442-2شمارهایران،ملیاستاندارد-3
روش پایه براي تعیین تکرارپذیري و تجدیدپذیري: قسمت دوم

گیـري هاي اندازهنتایج و روش) صحت و دقت(درستی،1389سال : 7442-4شمارهایران،ملیاستاندارد-4
گیري استانداردین صحت یک روش اندازههاي پایه براي تعیروش: چهارمقسمت -
با مقایسه مهارتهاي آماري براي کاربرد در آزمون ، روش1389سال : 13283شمارهایران،ملیاستاندارد-5

بین آزمایشگاهی
ص بـراي کیفیـت و   الزامات خا-هاي پزشکی، آزمایشگاه1393سال : 15189شمارهایران،ملیاستاندارد-6

احراز صالحیت

7- ISO/IEC Guide 98-3, Uncertainty of measurement — Part 3: Guide to the expression of
uncertainty in measurement (GUM:1995)

8- ISO/IEC 17011:2004, Conformity assessment — General requirements for accreditation
bodies accrediting conformity assessment bodies

9- ISO 3534-1, Statistics — Vocabulary and symbols — Part 1: General statistical terms and
terms used in probability

10- ISO Guide 34, General requirements for the competence of reference material producers

11- ISO Guide 35, Reference materials — General and statistical principles for certification

12- ISO/TS 21748, Guide to the use of repeatability, reproducibility and trueness estimates in
measurement uncertainty estimation

13- EN 14136, Use of external quality assessment schemes in the assessment of the
performance of in vitro diagnostic examination procedures

14- ASTM E1301-95, Standard Guide for Proficiency Testing by Interlaboratory Comparisons

15- Standards for EQA schemes in laboratory medicine. Version 4.02, December 2004.
Clinical Pathology Accreditation (UK) Ltd. Sheffield, UK

16- National Occupational Standards for External Quality Assessment, HCS-EQA1 to HCS-
EQA12. Competence Framework for Healthcare Science. (www.skillsforhealth.org.uk/)

17- EURACHEM/CITAC Guide CG4, Quantifying Uncertainty in Analytical Measurement,
2nd edition, 2000



)چاپ اول( 1393: 17043آي اي سی  –ایزو - ستاندارد ایرانا

۵٧

18- THOMPSON M., ELLISON S.L.R., WOOD R., “The International Harmonized Protocol
for the proficiency testing of analytical chemistry laboratories” (IUPAC Technical Report), in
Pure and Applied Chemistry, Vol. 78, No. 1, pp. 145-196, 2006

19- ILAC P-9:2005, ILAC Policy for Participation in National and International Proficiency
Testing Activities

20- ILAC P-10:2002, ILAC Policy on Traceability of Measurement Results


