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مركز آزمون مهارت استاندارد
پژوهشگاه استاندارد      استانداردملي سازمان 

تحليل آماري عملكرد شركت كنندگان در آزمون مهارت
مهندس امير جهانباني: ارايه كننده 
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روشهاي تعيين مقدار نسبت داده شده
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از طريق فرموالسيون -1

ISO/IEC Guide 43-1:1997 A1.1 item a
مخلوط کردن نسبت هاي مشخص شده از مواد با يکديگر 

افزودن يک جزء سازنده به ماده پايه
، توسط محاسبه جرم هاي بکار رفته   Xدر اينحالت مقدار نسبت داده شده ، 

.بدست مي آيد
.ميگرددمحاسبه  GUMذکر شده در روشهاي مطابق با  XUقطعيت عدم 
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از طريق مقادير مرجع گواهي شده -2

ISO/IEC Guide 43-1:1997 A1.1 item b

.ماده مرجع داراي گواهي نامه کاليبراسيون ميباشد

.ذکر شده است XUو  Xدر گواهي نامه کاليبراسيون مقدار 
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از طريق مقادير مرجع -3

ISO/IEC Guide 43-1:1997 A1.1 item c

.يشوندتهيه و بمنظور توزيع در بين شرکت کنندگان توزيع م RMنمونه هاي 

.  تعدادي از نمونه ها بطور تصادفي انتخاب ميشوند
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رايط  شتحت و  مناسب روشهاي  با يک آزمايشگاه در نمونه هاي  انتخابي 
.ميشوندآزمون تکرارپذيري 

گواهي   مقدار نسبت داده شده از مقايسه با کاليبراسيون توسط مواد مرجع
.شده حاصل ميگردد

شده گواهي ماده مرجع قطعيت آزمون و عدم نتايج از عدم قطعيت 
CRM ناشي ميشود.
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مقادير اجماع از آزمايشگاههاي متخصص -4

ISO/IEC Guide 43-1:1997 A1.1 item d

.يشوندتهيه و بمنظور توزيع در بين شرکت کنندگان توزيع م RMنمونه هاي 

.تعدادي از نمونه ها بطور تصادفي انتخاب ميشوند
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.ميشوندمتخصص آزمون آزمايشگاههاي توسط گروه هاي انتخابي نمونه 
نيز   آزمايشگاههاي متخصص ميتوانند شرکت کنندگان در دوره آزمون مهارت

.باشند
ط ،  ميانگين  استوار  نتايج  گزارش  شده  توس Xمقدار  نسبت  داده  شده، 

.آزمايشگاههاي متخصص ميباشد

.  ناشي ميشودمتخصص قطعيت هاي آزمايشگاههاي از عدم عدم قطعيت 
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مقادير اجماع از شرکت کنندگان -5

ISO/IEC Guide 43-1:1997 A1.1 item e

.يشوندتهيه و بمنظور توزيع در بين شرکت کنندگان توزيع م RMنمونه هاي 

مه  ،  ميانگين  استوار  نتايج گزارش  شده  توسط ه Xمقدار نسبت داده شده، 
.شرکت کنندگان        ميباشد

.ميشود ناشيشرکت کنندگان کليه از انحراف استاندارد استوار عدم قطعيت 
*X
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  σpt روشهاي تعيين انحراف استاندارد آزمون مهارت
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مقدار مقرر شده -1
مقدار مقرر شده براي وظايف خاص            
مقررات قانوني          

توسط ادراک -2
دارند که  تمايل طرح اعضاي آزمون مهارت و مجري مقرر شده که مقداري 

.يابندبتوانند به آن دست آزمايشگاهها 
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از مدل کلي -3
  بعنوان مثال از منحني(کليمدل انحراف استاندارد آزمون مهارت ميتواند از 

.براي تجديدپذيري روش اندازه گيري نتيجه شود) هورويتز

نتايج آزمايش دقيقاز  -4
.باشنددر دسترس تجديد پذيري و پذيري چنانچه اطالعات تکرار 
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از داده هاي حاصل از آزمون مهارت -5
برابر انحراف استاندارد استوار   ptσدر اينحالت انحراف استاندارد آزمون مهارت 
.نتايج گزارش شده در آزمون مهارت ميباشد
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تحليل عملکردآزمايشگاهها    
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محاسبه گرايش آزمايشگاه
≡ xاه      نتيجه يا ميانگين نتايج گزارش شده توسط آزمايشگ        

≡ Xمقدار نسبت داده شده                                                                                     
≡ Dگرايش آزمايشگاه                                                                                           

D = x – X
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If    D > 3σpt or     D < - 3σpt                               
.آزمايشگاه سيگنال عمل را دريافت مينمايد  

If    D > 2σpt or     D < - 2σpt                               
.آزمايشگاه سيگنال هشدار را دريافت مينمايد  
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درصد اختالف ها

D = x – X

D% = [(x – X)/X] ×100
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تفسير درصد اختالف ها

D% > 300 σpt/X      or     D% < - 300σpt/X
.آزمايشگاه سيگنال عمل را دريافت مينمايد  

D% > 200 σpt/X       or     D% < - 200σpt/X
.دريافت مينمايدهشدار را آزمايشگاه سيگنال   
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رتبه ها و درصد رتبه ها
.آزمايشگاهي که پايين ترين نتيجه را گزارش ميدهد: 1رتبه 
.دآزمايشگاهي که پايين ترين نتيجه بعدي را گزارش ميده: 2رتبه 

............
.آزمايشگاهي که باالترين نتيجه را گزارش ميدهد:  Pرتبه 

ين رتبه ها  اگر دو يا چند آزمايشگاه نتيجه يکساني را ارائه نمايند، ميانگ
.به همگي آنها تعلق خواهد گرفت
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هارتبه ها و درصد رتبه تفسير 

است  ي تعيين آزمايشگاه هايرتبه ها و درصد رتبه ها روش ساده تفسير 
.  مينمايندرا گزارش بيشترين نتايج که 

زياد  ال که با احتمبراي تعيين آزمايشگاههايي رتبه ها و درصد رتبه ها 
.پذيرددر عملکردشان بهبود صورت بايد 
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 Zنمره هاي 

ptσX) / -Z=(x
Zتفسير نمره هاي 

Z > 3.0   or    Z < - 3.0
.دريافت مينمايدعمل را آزمايشگاه سيگنال   

Z > 2.0   or    Z < - 2.0
.دريافت مينمايدهشدار را آزمايشگاه سيگنال   
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 nEعدد 

22nE
reflab UU

Xx





1| <n E|   ده گسترده ارائه شقطعيت است که برآورد عدم معني اين به
.ميباشد GUMارائه شده در تعريف سازگار با 
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  ´Zنمره  
  22

Xpt u
XxZ







 ´Zتفسير نمره 
 3و  2و با استفاده از مقادير بحراني   Zبايد مانند نمره هاي   ´Zنمره هاي 

.تفسير شوند
با   محاسبه  گرايش و  درصد  اختالف ها  آزمايشگاهها،  مانند حالت  قبل و

.        صورت ميگيرد ptσجايگزيني                     به جاي 
22
Xpt

pt

u
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  ´Zکاربرد نمره 

  Zبا ضريب ثابت                     کوچکتر از نمره هاي   ´Zنمره هاي 
.ميباشند

باشد؛   ptσ0.3≤ Xuهنگامي که 
ميتوان  و ميباشند  همانند  Zهاي با نمره تقريبا   ´Zهاي نمره اينحالت در 

.دناچيز ميباشمقدار نسبت داده شده قطعيت گرفت که عدم نتيجه 

  

22
Xpt

pt

u
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برقرار نباشد؛  ptσ0.3≤ Xuهنگامي که 
ميتواند چنان باشد که؛  Zو نمره هاي   ´Zدر اينحالت اختالف نمره هاي 

فراتر رود و در نتيجه سيگنال   3يا  2از مقادير بحراني   Zبعضي از نمرهاي 
هاي هشدار يا عمل را دريافت نمايند

ر  متناظر از اين مقادير بحراني فراتر نميروند  و د  ´Zدر حاليکه نمره هاي 
.نتيجه سيگنالهاي هشدار يا عمل را دريافت نمي نمايند
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  Zهاي نمره يا و   ´Zهاي از نمره اينکه در مورد براي تصميم گيري 
؛را مد نظر قرار دهدزير موارد بايد آزمون مهارت مجري استفاده شود، 

را    ptσ0.3≤ Xuآيا  عدم قطعيت  مقدار  نسبت  داده  شده  شرط  -1
مينمايد؟برآورده 

.ميشودواقع مفيد   ´z صورت مثبت بودن جواب، کاربرددر 
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چقدر  د دريافت ميکننعمل را يا هشدار سيگنال که آزمايشگاههايي با  -2
ميشود؟  برخورد گيرانه سخت 

از  رخي بانجام صالحيت  آزمايشگاهها  براي بمنظور سلب اين نتايج از آيا 
؟ميشوداستفاده خاصي کاربران گيريها براي اندازه 



هشدار در دو دوره سيگنال دو يا دوره يک در دريافت  يک سيگنال  عمل 
  تحقيقبه نياز رخ داده است و نامتعارفي است که کار معني اين به متوالي 

.داردبررسي و 
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  (ζ)نمره زتا 

22
Xx uu

Xx
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قرار      1/0تا  -1/0هر  دو  در  گستره    zE+و    zE-هنگامي  که   -1
.ميگيرند، عملکرد آزمايشگاه رضايت بخش ميباشد

قرار   1/0تا  -1/0هر دو خارج از گستره   zE+و    zE-هنگامي که   -2
.ميگيرند، عملکرد آزمايشگاه مشکوک ميباشد

يا هر دو بيشتر از   -1/0هر دو کمتر از   zE+و    zE-هنگامي که   -3
.باشند، عملکرد آزمايشگاه رضايت بخش نميباشد 1/0


