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:هدف-1
مدون به منظور :دستورالعملیارائه 

بر روي آنو انجام آزمون قلم آزمون دریافت - 1-1
چگونگی رعایت اصل رازداري و محرمانگی اطالعات مشتریان- 1-2
نحوه رسیدگی به نظرات ( پیشنهادات و شکایات) مشتریان - 1-3
نحوه نظر سنجی از مشتریان- 1-4

کاربرد دارد. کشش- هامشارکت کنندگان آزمون مهارت خواص مکانیکی پالستیکبـراي کـلیه دستورالعملاین : دامنه کاربرد -2

:مراجع-3
الزامات عمومی آزمون مهارت- ارزیابی انطباق:17043:1393INSO-ISO-IECملی ایراناستاندارد–2-1
الزامات-مدیریت کیفیتهاي : سیستم 1388: 9001ملی ایران ایزو ندارداستا- 2-2
روش آزمون-تعیین خواص کششی- ها: پالستیک6621به شماره استاندارد ملی- 2-3

2-4- ISO 527-2: Plastics -Determination of tensile propertie s, Part 2: Test conditions for moulding
and extrusion plastics

:تعاریف-4
هاي بین آزمایشگاهی هاي مقایسهارزیابی عملکرد مشارکت کننده بر اساس معیارهاي از پیش تعیین شده به روش:1آزمون مهارت

نمونه، محصول، محصول دست ساز، مواد مرجع، بخشی از تجهیزات، استاندارد اندازه گیري، مجموعه ):PT( قلم 2قلم آزمون مهارت
ایر اطالعات مورد استفاده در آزمون مهارتداده ها یا س

مرکز آزمون مهارت استاندارد:مرکز

ا : ـــهمسئولیت-5
اطالعات درباره الگوي برگزار شده با مرکز است.ارائه برنامه ریزي اجراي الگو و مسئولیت - 5-1
را به مرکز اعالم نمایند.PTالم موظفند دریافت اقمشارکت کنندگانبا مرکز است و PTاقالم ارائه ولیت ئمس- 5-2
است.مشارکت کنندگان با PTحفاظت و نگهداري صحیح اقالم لیتئومس- 5-3
.) با مشارکت کنندگان استF-PT-70/0مسئولیت تکمیل فرم نتایج (کد - 5-4
تجزیه ، تحلیل و ارائه گزارش نهایی با مرکز است.مسئولیت - 5-5

:روش اجرا-6
:ياررازدتیرعا-6-1
، به صورت محرمانه و تنها مشارکت کنندگانهیکلنیدر بشگاهیآزماگاهیشده و جاهئاراجی، از جمله نتامشارکت کنندگاناطالعات هیکل

.شودیمينزد مرکز آزمون مهارت استاندارد نگهدار

1- Proficiency testing

2- Proficiency testing item
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زمان ،شماشگاهیآزمايکد انحصار،نجام ثبت نامادییمحترم، تامشارکت کننده مکاتبات انجام شده با شمایاز ارسال فرم ثبت نام، طپس
در مورد نحوه نی. همچندی، به اطالع خواهد رس، تاریخ شروع اجراي آزمون مهارت و مهلت ارسال نتایج)PT(آزمون مهارتقلمافتیدر

محترم در چارچوب شگاهیآن آزمامرکز و نی. پس از آن اطالعات تبادل شده بردیپذیمصورتالزم يهایهماهنگ،تبادل اطالعات با شما
.، پست ) خواهد بود، پورتال، فکسلیمی: ايهااز روشیکیشده ( به فیتعر

. خواهشمند است از ردیپذیمصورت شگاهیآزمايبا درج کد انحصار،ییاطالعات، مکاتبات و گزارش نهاتیامنشیافزاياست برایهیبد
.دیکنزیبه شدت پرهشگاهیکد آزمايافشا

ها آنیعملکرد فنیابیارزيبرایو فرصتمشارکت کنندهيهاشگاهیرقابت سالم آزمايبراییفضاجادیآزمون که ایتوجه به هدف اصلبا
زیجدا پرهمشارکت کنندهریغیو حتمشارکت کنندهيهاشگاهیآزماریبه ساهايریاندازه گجینتاایاطالعات خود و ائهارست، لطفا از ا

.شده استپس از ثبت نام اخذمشارکت کنندهه این منظور تعهدنامه کتبی از ب.دیینما
.دییرا بدون هر گونه حک و اصالح به مرکز گزارش نماجیخواهشمند است نتانیهمچن
ر خالف که بيافرادایهاشگاهیآزمایی، در صورت شناسامشارکت کننده محترم نسبت به رازداريتعهدضمن احترام و اعتماد به مرکز

محروم يمذکور را از شرکت در مراحل بعدیحقوقاییقیفرد حق،يو مالحظه کاریگونه چشم پوشچیبدون هند،یتعهد نامه عمل نما
کند.یمبرخوردشانیکرده ، برابر مقررات با ا

:PTاقالم و وارهاییافتیدرحمل و نقل، روش -6-2
ها) و یا از طریق مراجعه حضوري واقع در شهرستانمشارکت کنندگانویژه ز طریق پست (ازیرحاوي موارد بسته ايمرکز آزمون مهارت
د. دهدر اختیار شما قرار می واقع در تهران)مشارکت کنندگانویژه نماینده آزمایشگاه (

) در کیسه پالستیکی داراي هولوگرامعدد دمبل پالستیکی) 7اقالم آزمون مهارت
با کد"زمون مهارترسید دریافت اقالم آ"فرمF-PT-08/0)(
 با کد "کشش- هادریافت اقالم و نحوه انجام آزمون مهارت خواص مکانیکی پالستیک"دستورالعمل)W-PT-02/0(
 با کد"خام نتایج آزمون"فرم )F-PT-70/0(
 کدبا"شرکت کنندگانتیسنجش رضا"فرمF-PT-21/0)(

قابل توجه آزمایشگاه مشارکت کننده:
صورت در.هنگام تحویل کنترل کنیدرا بستهتحویل می گردد، وجود برچسب سالم روي از آنجا که اقالم با برچسب هولوگرام

هرگونه نقص در بسته بندي یا مشاهده آسیب در اقالم، موارد را به کارشناس ارتباط با مشتریان مستقر در مرکز اعالم فرمایید.
م آزمون مهارت، رسید دریافت (فرم رسید اقالم الزم است در هنگام تحویل اقالPT با کدF-PT-08/0 توسط نماینده (

)گردد.پست الکترونیک / پورتال/ نمابرآزمایشگاه شرکت کننده تکمیل و به مرکز ارائه (تحویل مستقیم/
بایست :در پایان انجام آزمون نیز کلیه مشارکت کنندگان می

 رسید دریافت اقالم آزمون تکمیل شده و تائید شده توسط آزمایشگاه (کد فرم اصلF-PT-08/0(
ور به مهر آزمایشگاهمهتکمیل شده نتایج ماصل فرم)F-PT-70/0(

هاي مورد آزمون قرار گرفته شده و نشدههمه نمونه
این روش اجرایی ارسال 7-6مندرج در بند مهارت به آدرس مرکز آزمونسته بندي مناسب بو به روش،23/06/94تا تاریخحداکثر را 

هاي مندرج به آدرس/ پورتال مرکز آزمون مهارت نمابر/ پست الکترونیکاز طریق 16/06/94( الزم است نسخه اولیه نتایج تا تاریخ .نمایند
این دستورالعمل ارسال شود.7- 6در بند 
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:ییو جابجاينگهدارطیشرا- 6-3
لذا خواهشمند است، جابجایی اقالم با حفاظت از فشار اري و جابجایی نمونه و حفاظت آن بسیار حایز اهمیت است.رعایت شرایط نگهد
بیرونی انجام گیرد.

هیچگونه مسئولیتی ندارد.،هاي گم شده توسط آزمایشگاهمرکز آزمون مهارت در قبال نمونهبدیهی است 

آماده سازي پیش از آزمون-6-4
.نگهداري شود)50±10(%و رطوبت )C)2±23°ساعت در دماي16اقالم حداقل به مدت 1ISO-527ین المللیبطبق استاندارد

:روش آزمون-6-5
وmm/min5کشش با سرعت، 2ISO-527المللیاستاندارد بین، 6621ستاندارد ملی هاي مندرج در اطبق روشکششآزمون

انجام شود.1ل اندازه گیري پهنا و ضخامت مطابق شک
است اصل فرم نتایج از خواهشمنداست.)16/06/94(نهایتا روز کاري5گزارش نتایج،  ه ئاراتا PTحداکثر مدت ، از زمان دریافت اقالم 

ارسال شود.2-6شده در بند ذکرطریق 

1نقطه شماره 2نقطه شماره3نقطه شماره

نقاط مورد نظر براي اندازه گیري پهنا و ضخامت-3،2،1دمبل. نقاط شماره - 1شکل 

:نحوه ارسال گزارش- 6-6
) درج  فرمایید.F-PT-70/0هنگام شروع آزمون شماره سریال هر دمبل را در فرم نتایج ( 

بدون تغییر در تعداد ارقام معنی دار، گرد کردن، (تکرار و بدون دخل و تصرف در داده ها 5گزارش داده هاي حاصل از اندازه گیري، با 
با "کشش-ها خواص مکانیکی پالستیکنتایج آزمون مهارت "در فرم ،)1شماره(زیرو با تعداد ارقام اعشار اشاره شده جدولتقریب و ...) 

گردد.ثبت (F-PT-70/0)کد 
: تعداد ارقام اعشار در گزارش نتایج1جدول 

تعداد ارقام اعشارحد اندازه گیريوااندازه دهردیف
داده خام

رقم اعشارMPa3استحکام  کششی 1
رقم اعشار1%درصد ازدیاد طول2
رقم اعشارModulusMPa3مدول 3
رقم اعشارmm1پهنا (در سه نقطه)4
رقم اعشارmm1ضخامت (درسه نقطه)5

شماره 
س

ریال
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ر را با دو رقم بیشتر ارائه دهید.*توجه: در مقادیر میانگین، تعداد ارقام اعشا
باید به ،نیز(شامل گراف، محاسبات دستی و......)آزمونهاي خام و دادهبه کار رفته براي آزمون تجهیزاتهمه صویر گواهی کالیبراسیون ت

فرم گزارش ضمیمه شود.
.کندتکمیلالعاتی درگزارش آزمون را هاي اطباید تمام بخش، آزمایشگاهPTهاي مناسب از نتایج آزمونتحلیله ئارابراي 

. پس از تحویل گزارش آزمون مهارت ، امکان دهیدارائهمرکز به یا پست و پست الکترونیک/ نمابر/ پورتال می توانید از طریق را نتایج 
گزارش مجدد وجود ندارد.ه ئاراتغییر نتایج  و 

: کنندگانمشارکتتیسنجش رضا-6-7
هیاز کلدر دو مرحلهآزمونيپس از برگزارشان،یاتیرضازانیمیابیکنندگان و ارزمشارکتبازخور از افتیدرتیبا توجه به اهم

شرکت تیسنجش رضا"اولیهاولیه نظرسنجیشود. خواهشمند است نسبت به درج نظرات خود در فرمیمیکنندگان نظر سنجمشارکت 
پس از تکمیل فرآیند )نهایی(مرحله دومنظرسنجی.دییاقدام فرما،آزمونياحل برگزاردر باره مر)F-PT-21/0کدفرم با("کنندگان

مهارت از طریق این مرکز انجام خواهد شد.و ارایه گزارش آزمون

:ارتباط با مرکزيهاروش-6-8
PT.standard.ac.irمراجعه به وب سایت به آدرس :  

PT.info@standard.ac.irبه آدرس :پست الکترونیکارسال 

خانم مهندس ،401داخلی –021-44622025-8ارتباط با مشتریان مرکز :  واحد -1ان مرکز آزمون مهارت:تماس تلفنی با کارشناس
، خانم مهندس مختاري414واحد فنی: داخلی - 2و نقره علیپور

021- 44622026ارسال نمابر به شماره : 
گراه همت ، خیابان سردار جنگل ، بعد از تقاطع شهید مخبري (گلستان)، نبش کوچه قدس شرقی رمراجعه حضوري به آدرس : تهران، بز

هاي مدیریت کیفیت و بازرسی، مرکز آزمون مهارت استاندارد، پژوهشکده سیستم4، طبقه 68(شهید مرادي) ، پالك 
هاي فوق یا مراجعه به بخش اختصاصی نظرات انتقاد از مراحل برگزاري آزمون دارید نیز به یکی از روشچنانچه هر گونه نظر تکمیلی یا

طرح شکایت، با ما درمیان بگذارید.بخشمشتریان در  سایت، زیر 

: مرتبطاسناد و مدارك -7
F-PT-08/0با کدPTاقالم رسیدفرم -

F-PT-70/0فرم گزارش نتایج آزمون  با کد-

F-PT-21/0کدشرکت کنندگان  با م سنجش رضایتفر-


