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ّذف
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سبسهبًذّی

ااجز

هطبثِ/ الالم یکسبى
ضزایط اس پیص تؼزیف ضذُ

آسهَى ّب/ ارسیبثی اًذاسُ گیزی ّب

تحت شرایط

ارسیاتی ػولکزد
ضزکت کٌٌذُ 
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ساختار

کبرکٌبى•

هحیط•

ارتجبط ثب ضزکت کٌٌذگبى•

راسداری•

طزح جاهغ آسهَى هْارت•

اجزای الگَی آسهَى هْبرت•

تحلیل دادُ ّب •

ارسیبثی ًتبیج•

گشارش دّی•
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کبرکٌبى هذیزیتی ٍ فٌی خجزُ •

آهَسش•

پیص ثیٌی دٍرُ ّبی ثبسآهَسی•

هْبرت•

هطبٍراى•

هزکش آسهَى هْارت استاًذارد
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کارکٌاى-الشاهات فٌی
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تجْیشات ٍ تسْیالت هٌبست •

ضزایط هحیطی•

خصَصیبت ػولکزدی رٍش ّب ٍ تجْیشات آْسهبیطگبّی

.ضًَذصحِ گذاری ٍ ًگْذاری هَرد استفبدُ ثبیذ ثِ طَر هٌبسجی  

هزکش آسهَى هْارت استاًذارد
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هحیط -الشاهات فٌی
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:در دستزس لزاردادى اطالػبت اٍلیِ الگَی آسهَى هْبرت هبًٌذ
هحذٍدُ کبرثزد•
ّشیٌِ•
جشئیبت ًحَُ درخَاست•
حفظ سَاثك•
اطالع رسبًی تغییزات•
هستٌذسبسی رٍش ّبی اجزایی•

هزکش آسهَى هْارت استاًذارد
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ارتثاط تا ضزکت کٌٌذگاى-الشاهات فٌی
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طزح ریشی•
آهبدُ سبسی الالم آسهَى هْبرت•
ّوگٌی•
پبیذاری•
طزح آهبری •
همبدیز تخصیص یبفتِ•
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(طزاحی الگَ)طزح جاهغ آسهَى هْارت  -الشاهات فٌی
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طزح ریشی•
آهبدُ سبسی الالم آسهَى هْبرت•
ّوگٌی•
پبیذاری•
طزح آهبری •
همبدیز تخصیص یبفتِ•
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(طزاحی الگَ)طزح جاهغ آسهَى هْارت  -الشاهات فٌی
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ضٌبسبیی فزآیٌذّبی تبثیزگذار ثز رٍی کیفیت الگَ

هزکش آسهَى هْارت استاًذارد
استبًذارد پژٍّطگبُ      سبسهبى هلی استبًذارد
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طزح ریشی -طزح جاهغ
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.اصَل طزاحی الگَ هی ثبضذ/همبصذ/ ضبهل اّذاف ایي هزحلِ

:هبًٌذ
اًتخبة اًذاسُ دُ •
تؼذاد ٍ ًَع ضزکت کٌٌذگبى هَرد اًتظبر •
ثزًبهِ سهبًجٌذی •
رٍش اجزایی ثِ کبرگزفتِ ضذُ •



اجزا، دریبفت، جوغ آٍری، آهبدُ سبسی، جبثجبیی، تذٍیي رٍش اجزایی       (  1

اًجبرش ٍ در صَرت لشٍم اهحبء                                                 

(آسیت دیذى/گن ضذى)تْیِ تؼذاد هٌبست للن آسهَى      درصَرت ًیبس ثِ جبیگشیٌی ( 2

ّن خَاًی اًذاسُ دُ ّب ثب ًَع الالم یب هَاد در ضزایط آسهَى یب کبلیجزاسیَى هؼوَل( 3

الالم آسهَى... اًتطبر دستَرالؼول ّبی ثستِ ثٌذی، اًتمبل ٍ ( 4

هزکش آسهَى هْارت استاًذارد
استبًذارد پژٍّطگبُ      سبسهبى هلی استبًذارد

pt.info@standard.ac.ir:، پست الکتزًٍیکی 44622026: دٍرًگار، 44622025-8:تلفي: اطالػات تواس

آهادُ ساسی اقالم آسهَى هْارت -طزح جاهغ
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الالم آسهَى در ارسیبثی ػولکزد ضزکت کٌٌذگبى پبیذاریٍ  ّوگٌیتؼییي هیشاى تبثیز 

هزکش آسهَى هْارت استاًذارد
استبًذارد پژٍّطگبُ      سبسهبى هلی استبًذارد
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پایذاری ٍ ّوگٌی   -طزح جاهغ

11

اًتخبة هؼیبرّبیی ثزای تبییذ ایي دٍ ٍیژگی

تبییذ ایي هطلت، ثِ اًجبم آسهَى ّبی آهبری ًیبس دارد
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Homogenity ّوگٌی -طزح جاهغ
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رٍش اجزایی تزرسی ّوگٌی 

اًتحبة آسهبیطگبُ هٌبست جْت ثزرسی ّوگٌی 1.

آهبدُ سبسی ٍ دستِ ثٌذی ًوًَِ ّب ثِ اًذاسُ کبفی 2.

g  10 ≤ًوًَِ؛  gاًتخبة تؼذاد  3.

( 2gتؼذاد ًوًَِ ّب ) اس ّز ًوًَِ، ثِ اًذاسُ دٍ ثخص آسهَى جذا هی کٌین4.

.ًتبیج اًذاسُ گیزی ثزای ایي تؼذاد ًوًَِ، ثِ صَرت تصبدفی، تحت ضزایط تکزارپذیزی ثذست هی آٍرین5.

(ًوًَِ ای ٍ درٍى ًوًَِ ای -هیبى)هیبًگیي کلی        ٍ اًحزاف استبًذارد ّب  6. x
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Homogenity ّوگٌی -طزح جاهغ
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ارسیاتی هؼیار تزرسی ّوگٌی 

ًوًَِ ّب ّوگي:                                              در صَرتیکِ

 ،در صَرت ػذم ثزلزاری ضزط فَق

.هی تَاى اًجبم داد... اصالحبت ٍ الذاهبتی هبًٌذ تغییز رٍش ّبی اجزایی ٍ طزح الگَ ٍ  

Ss≤0.3σpt
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    Stabilityپایذاری -طزح جاهغ
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رٍش اجزایی تزرسی پایذاری 

اًتحبة آسهبیطگبُ هٌبست جْت ثزرسی ّوگٌی 1.

آهبدُ سبسی ٍ دستِ ثٌذی ًوًَِ ّب ثِ اًذاسُ کبفی 2.

g  3 ≤ًوًَِ؛  gاًتخبة تؼذاد  3.

( 2gتؼذاد ًوًَِ ّب ) اس ّز ًوًَِ، ثِ اًذاسُ دٍ ثخص آسهَى جذا هی کٌین4.

.ًتبیج اًذاسُ گیزی ثزای ایي تؼذاد ًوًَِ، ثِ صَرت تصبدفی، تحت ضزایط تکزارپذیزی ثذست هی آٍرین5.

(ًوًَِ ای ٍ درٍى ًوًَِ ای -هیبى)هیبًگیي کلی        ٍ اًحزاف استبًذارد ّب  6. y
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ارسیاتی هؼیار تزرسی پایذاری 

ًوًَِ ّب پبیذار:                                              در صَرتیکِ

 ،در صَرت ػذم ثزلزاری ضزط فَق

.اصالحبت ٍ الذاهبتی هبًٌذ تغییز رٍش ّبی اجزایی آهبدُ سبسی ٍ اًجبرش ًوًَِ ّب ٍ ثْجَد آًْب 

    Stabilityپایذاری -طزح جاهغ

ptyx 3.0
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  استاًذارد هلیISIRI 13283 

 آییي ًاهِ تَافقی تیي الوللیIUPAC

ISO Guide 34

ISO Guide 35

هزاجغ -پایذاری ٍ ّوگٌی -طزح جاهغ
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پایذاری ٍ ّوگٌی   -طزح جاهغ

 اًتخبة تصبدفی ًوًَِ ّب
 سْن ػذم لطؼیت ّوگٌی در ثبسُ ارسیبثی الگَی آسهَى هْبرت، ثذست هی آیذ ٍ اػوبل هی ضَد.
 تفبٍت هؼیبر پذیزش پبیذاری ٍ ّوگٌی، در تؼذاد آسهَى ّب ٍ ضبخص ّبی کوتز است.
 الالم اًتخبثی ثزای آسهَى ّوگٌی، پس اس ثستِ ثٌذی ًْبیی اًتخبة هی ضًَذ.

 ثِ اجزایی ّبی رٍش کٌذ اثجبت کِ است هجزی هسئَلیت ّب، آسهَى ایي اًجبم اهکبى ػذم ضزایط در    
.کٌٌذ هی ثزآٍردُ تَسیغ /ثٌذی ثستِ /تَلیذ/آٍری جوغ ثزای را هْبرت آسهَى ّذف ضذُ، گزفتِ کبر



:رٍش ّبی تجشیِ ٍ تحلیل دادُ ّب کبهال هتٌَع است ٍثز اسبس ضبخص ّبی سیز اًتخبة هی ضَد

هاّیت دادُ ّا؛ 

فزضیات آهاری؛ 

هاّیت خطاّا؛ 

.ٍ ثبیذ ثتَاًذ فزآیٌذ طزح ریشی، جوغ آٍری، تجشیِ ٍ تحلیل ٍ گشارش دّی را کبهالپَضص ثذّذ

هزکش آسهَى هْارت استاًذارد
استبًذارد پژٍّطگبُ      سبسهبى هلی استبًذارد
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طزح آهاری  -طزح جاهغ
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اًَاع الگَ
ّذف اًذاسُ گیزی یک یا چٌذ اًذاسُ دُ اس  اقالم آسهَى هْارت: الگَی کوی

ضٌاسایی ٍ یا تَصیف یک یا چٌذ خصَصیت اس یک قلن آسهَى هْارت: الگَی کیفی

تَسیغ اقالم آسهَى تِ طَر هتَالی ٍ در فَاصل سهاًی هطخص: الگَی هتَالی

تَسیغ ّوشهاى اقالم آسهَى در یک تاسُ سهاًی: الگَی ّوشهاى

ارائِ اقالم آسهَى در تاسُ ّای سهاًی هٌظن: الگَی پیَستِ

.ًوًَِ ّایی تزای تجشیِ ٍ تحلیل آتی تزداضتِ ضَد: ًوًَِ تزداری

هزکش آسهَى هْارت استاًذارد
استبًذارد پژٍّطگبُ      سبسهبى هلی استبًذارد

pt.info@standard.ac.ir:، پست الکتزًٍیکی 44622026: دٍرًگار، 44622025-8:تلفي: اطالػات تواس

19

اجزای الگَّای آسهَى هْارت -الشاهات فٌی



هؼیارّای اًتخاب الگَ
:هاّیت الگَّای آسهَى هْارت هطاتق تا یکی اس هطخصِ ّای سیز تغییز هی کٌذ

 ًُیاس تخص ّای هَرد استفاد

 هاّیت اقالم آسهَى

 رٍش ّای هَرد استفادُ تزای آسهَى

 تؼذاد ضزکت کٌٌذگاى

 ُ(ًتایج ػذدی) کوی: ًَع داد

(اهتیاس/رتثِ تٌذی )کیفی  

(ًتایج یک هطالؼِ هَردی)تفسیزی 

هزکش آسهَى هْارت استاًذارد
استبًذارد پژٍّطگبُ      سبسهبى هلی استبًذارد
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اجزای الگَّای آسهَى هْارت -الشاهات فٌی



هؼیارّای اًتخاب الگَ
:آسهایطگاُ الگَی هٌاسة را تا  تَجِ تِ هؼیارّای سیز هی تَاًذ اًتخاب کٌذ

 کالیثزاسیَى/ هتٌاسة تا هحذٍدُ آسهَى

 َهیشاى دستزسی تِ جشئیات طزح الگ

 تٌاٍب تِ کارگیزی اکَی آسهَى هْارت

 ّشیٌِ ّا

 تحلیل دادُ ّا/ سهاًثٌذی گشارش ًتایج

قاتلیت ردیاتی اقالم آسهَى/ پایذاری/ ّوگٌی

هزکش آسهَى هْارت استاًذارد
استبًذارد پژٍّطگبُ      سبسهبى هلی استبًذارد
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اجزای الگَّای آسهَى هْارت -الشاهات فٌی



خط هطی

آیا هطارکت در الگَّای آسهَى هْارت الشام آٍر است یا داٍطلثاًِ؟

هزکش آسهَى هْارت استاًذارد
استبًذارد پژٍّطگبُ      سبسهبى هلی استبًذارد
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اجزای الگَّای آسهَى هْارت -الشاهات فٌی



 تجْیشات ٍ ًزم افشارّای پزداسش دادُ ّا

  فزآیٌذ تْیِ ًسخِ پطتیثاى+ سیستن کاهپیَتزی

 تذٍیي رٍش ّای اجزایی  تِ هٌظَر :

کٌتزل اػتثار دادُ ّای ٍرٍدی -

اًتقال دادُ ّا -

تحلیل آهاری -

هزکش آسهَى هْارت استاًذارد
استبًذارد پژٍّطگبُ      سبسهبى هلی استبًذارد
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تحلیل ٍ ثثت دادُ ّا -الشاهات فٌی

تعیین آماره های عملکردی -1

تشخیص داده پرت-2

کاهش تاثیر داده های پرت-3

 



ثیبى ًتبیج ثب احتسبة ػذم لطؼیت اًذاسُ گیزی
  (در صَرت ٍجَد)همبیسِ ًتبیج ثب ّز یک اس ًتبیج پیطیي
 کبلیجزاسیَى/ تغییزات ثیي رٍش ّبی آسهَى
هٌبثغ اختوبلی خطب
 پیطٌْبدّبی ثْجَد
تَصیِ ّبی آهَسضی
ًتیجِ ًْبیی

هزکش آسهَى هْارت استاًذارد
استبًذارد پژٍّطگبُ      سبسهبى هلی استبًذارد
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ارسیاتی ػولکزد -الشاهات فٌی

:خالصِ هَارد هْن در ارسیبثی ػولکزد ضبهل



ضفاف

 جاهغ

 ُػولکزد ّز ضزکت کٌٌذ

هزکش آسهَى هْارت استاًذارد
استبًذارد پژٍّطگبُ      سبسهبى هلی استبًذارد
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گشارش   -الشاهات فٌی

ًتایج
دادُ ّا

خالصِ آهاری



هزکش آسهَى هْارت استاًذارد
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یک مقایسه بین آزمایشگاهی چیست؟



اس تَجِ ضوب سپبسگشارم
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