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 به شکلهاي مختلف طراحی و اجرا می شوند.1الگوهاي آزمون مهارت

 را نسبت به سایر روشهاي تضمین تحلیل آزمون مهارت را ارزشمند می کند و آن هاي آنچه استفاده از نتایج آزمون گزارش

ت پیچیده ایست که در اتنخاب و تهیه قلم آزمون مهارت انجام می شود. به این مفهوم که اکیفیت نتایج متمایز می کند، مالحظ

با وجود مشابهت با آزمون مهارت و  –مقایسات بین آزمایشگاهی  -دریکی از روشهاي تضمین کیفیت نتایج آزمون/ کالیبراسیون 

آماري عملکرد هر یک، کنترل زیادي بر ویژگی نمونه یا نمونه هایی که مورد آزمون قرار  مشارکت چندین آزمایشگاه و تحلیل

می گیرد نیست. معموال یک آزمایشگاه به طور داوطلبانه نمونه یا نمونه هایی از یک بهر تولید تهیه کرده، پس از آزمون، آنها را 

 در اختیار سایر شرکت کنندگان می گذارد. 

باشد، همزمان تعدادي نمونه یک شکل و ترجیحا از یک بهر تولید تهیه می شود، و این نهایت مالحظات اگر آزمون تخریبی 

 .انجام شده در تهیه نمونه است. سپس این اقالم همزمان بین شرکت کنندگان توزیع می شود )مشارکت هم زمان(

مون توسط شرکت کننده اول، به ترتیب بین سایرین اگر آزمون غیر تخریبی باشد، معموال تنها یک نمونه تهیه شده و پس از آز

 ، تا آخرین شرکت کننده )مشارکت متوالی(.توزیع شده، آزمون ها انجام می شود

 به ا توجهبموظف است،  INSO-ISO-IEC 14071ولی در برگزاري آزمون مهارت، برگزار کننده طبق الزامات استاندارد ملی

و  1کنندگان تعداد مشارکت نوع آزمون ها ) تخریبی/ غیر تخریبی(،، مورد استفادهزمون آ، روشهاي 2ماهیت اقالم آزمون مهارت

) ساختار و  7از مهمترین ویژگیهاي قلم آزمون مهارت، همگنی را مشخص کند. (PT)قلم  نوع الگو و ویژگیها و شرایط نمونه ...

 . استندازه ده در گذر زمان( )تغییر ناپذیري ا 5ترکیب یکسان اندازه ده در همه نمونه( و پایداري

توجه : چنانچه مدت اجراي آزمون کوتاه یا اقالم با توجه به ماهیت خود و مالحظات تخصصی در برابر زمان پایدار باشند، آزمون 

 پایداري ضرورتی ندارد.

می باشند. در الگوي  1ي مشارکت همزمانهایا الگو 6ي مشارکت متوالیهاالگو صورتدو یکی از به الگوهاي آزمون مهارت اغلب 

اي به مشارکت کننده دیگر انتقال از مشارکت کنندهبه طور متوالی تهیه شده و یک قلم آزمون مهارت تنها مشارکت متوالی 

 گیرد. داده شده و مورد آزمون قرار می

                                                 
مربوط به زمینه  آزمون مهارت طراحی و اجرا شده در یک یا چند دوره،(: Proficiency Testing Scheme) الگوی آزمون مهارت  1

 .گیري، کالیبراسیون یا بازرسیمشخص شده از آزمون، اندازه

: نمونه، محصول، محصول دست ساز، مواد مرجع، بخشی از تجهیزات، استاندارد Proficiency testing item)) قلم آزمون مهارت 2

 ها یا سایر اطالعات مورد استفاده در آزمون مهارت.گیري، مجموعه دادهاندازه

آزمایشگاه، سازمان یا فردي که اقالم آزمون مهارت را دریافت نموده، نتایج را براي بررسی توسط (: Participant)مشارکت کنندگان 0

 .مجري آزمون مهارت، ارسال میکند
 

 : داشتن ساختار یا ترکیب همگن نسبت به یک یا تعداد بیشتري از خواص ویژه.(Homogeneity) همگنی 7

 پایداري قلم آزمون ویژگی است که به موجب آن خصیصه هاي اندازه شناختی آن در طول زمان ثابت می ماند.: tability)(S پایداری 5

6 Sequential participation schemes 
   



 

   

 

قلم  یرد، اثبات همگنیگتوسط کلیه مشارکت کنندگان مورد آزمون قرار مییکسان در این الگوها از آنجا که تنها یک قلم 

  برگزاري آزمون، باید اثبات شود. رهقلم آزمون مهارت در طی دوبودن ویزگی  پایدار لیندارد و ضرورتی

گردد و قلم مربوط به هر آزمایشگاه، به طور تصادفی از بین اقالم، میتهیه مشابه  PTتعدادي قلم  ،الگوهاي مشارکت همزمانر د

)در و قرار داده خواهد شد. در این نوع الگوها، اثبات همگنی  مشارکت کنندگان ان در اختیارانتخاب شده و به صورت همزم

این موضوع مستقیما در ارزیابی عملکرد شرکت  .استتوسط مجري آزمون مهارت بسیار مهم  اقالم پایداريصورت لزوم( 

 کنندگان نیز تاثیر گزار است.

ده، در بخش همگنی و پایداري ضمن تشریح نحوه برگزاري آزمون مهارت را برشمرکه الزامات مرکز   14071در استاندارد ملی 

 :انجام این آزمونها، مواردي را نیز از انجام این آزمونها استثنا کرده است. مانند

 پر هزینه یا غیر مقدور بودن انجام آزمونها -

 عدم امکان دسترسی به اقالم کامال همگن و پایدار -

- .... 

اوقاتی که پس از انجام آزمون همگنی، مشخص شد اقالم  ناهمگن است، اجازه می دهد با اعمال ضریب  در این موارد، یا

سهم ناهمگنی را در آزمون مهارت و نتایج مشارکت کنندگان اعمال کرد و عملکرد مشارکت کنندگان را ، (ss)مشخصی 

  تحلیل کرد.

هستند و در شرایط انتقال  همگن و پایداربه اندازه کافی  آزمون مهارت اقالم کندباید اثبات  مجري آزمون مهارتبنابراین، عمال 

را  یکسان یا مشابهی مهارتاقالم آزمون باید نیز  کنندهرکتاشمهر و انبارش تحت هیچ تغییر قابل توجهی قرار نخواهند گرفت. 

براي دستیابی به این امر اقالم  صحیح و حمل دقیق ریزي، تولیدثابت بماند. برنامه مهارتدر طول آزمون  کهکند دریافت 

 .انجام شودهایی آزمونو الزم است براي تایید این مطلب،  ضروري است

 انتخااب شاوند  به صورت تصادفی نمونه  يتعداد ،از بین اقالم آزمون مهارتباید  ،براي انجام آزمون هاي همگنی و پایداري. 

 .رد آزمون قرار گیرندموسپس و  دنباشاقالم آزمون که معرف کل به طوري 

 کنندگان صورت پذیردو قبل از ارسال براي شرکت نهایی اقالم بندياز بسته پس همگنیآزمون ارزیابی  بهتر است. 

  توان  در بعضی شرایط خاص آزمون هاي همگنی را نمیولی  بندي انجام شود.پیش از مرحله بستهتواند می همگنیاثبات

 پیش از توزیع انجام داد. ،کاتیبه دالیل اجرایی، فنی یا تدار

  مهاارت حاصل گاردد کاه در طاول آزماون      نانیتا اطم هستند داریاندازه کافی پابه  مهارتباید اثبات شود که اقالم آزمون 

در  بایاد  نباشاد،  پاذیر رخ نخواهد داد. وقتی این امر امکاان  نمونه هادر  يشامل شرایط انبارش و انتقال، هیچ تغییر معنادار

     عدم قطعیت مقدار تخصیص یافته لحاظ شود.در یک مؤلفه  انشود و به عنو کمی پایداري مقدارمکان صورت ا

 مراجعه فرمایید. 14071ملی استاندارد  1-7-7بند جهت اطالعات تکمیلی به 

 

 PT اقالم همگنی بررسی روش

 
                                                                                                                                                                      
7 Simultaneous participation schemes  



 

   

 

 شگاهیآزمامرکز آزمون مهارت استاندارد،  ،همگنیبا توجه به الگوي آزمون مهارت و نوع آزمون درخواست شده براي بررسی  الف(

 . کندمی انتخاب  همگنی هايآزمونرا براي انجام واجد صالحیتی 

صورت  بهنمونه  10پس از آن که اقالم آزمون مهارت بسته بندي و کدگذاري )درج شماره سریال انحصاري( گردید، حداقل  (ب

 . سال می شودو براي آزمایشگاه ار انتخاب توسط مرکز تصادفی

و تقسیم کرده  بخش دو به آزمون، ناسب با نوع قلمتم هايشیوه از استفاده بارا  هر نمونهباید  فرعیآزمایشگاه پیمانکار  (ت

 .نماید آمادهنمونه ها را براي آزمون 

ثبت مورد آزمون قرار داده و نتایج اندازه گیري ها را به ازاي هر اندازه ده، هر بخش از اقالم را تحت شرایط تکرارپذیر سپس  ث(

که هر یک  –نمونه  10است، باید حداقل  PTو درصد رطویت در قلم  Cبه عنوان مثال اگر اندازه ده ها میزان ویتامین  ید.نما

شده و تقسیم ي بخش مساو 2 به انتخاب شود، سپس نمونه ها -طوبت کافی استربراي یک آزمون ویتامین و یک آزمون درصد 

 و درصد رطویت( آزمون شوند. Cاندازه ده )میزان ویتامین  2هر یک از نظر این 

 

  14071ملی مطابق استاندارد  ،مرکز آزمون مهارت توسط بخش فنی، در آزمایشگاه پیمانکار هانتایج حاصل از انجام آزمون ج(

 قرار خواهد گرفت.  مورد تجزیه و تحلیل آماري

و  انجاام شاده   داده هاي حاصل از اندازه گیري  ss ايمیان نمونه معیار انحراف و wsاي نمونه درون معیار انحراف، کلی ینمیانگمحاسبات 

آزمون مهارت  معیار انحراف با  ssاي نمونه -میان معیار انحراف PT
̂3.0) همگنی شرط در صورتی که. می شود مقایسه 

s
s(   

  در غیر این صورت مرکز آزمون مهارت بایاد میازان نااهمگنی اقاالم     شوند.می  محسوب همگن کافی اندازه به اقالم ،باشد برقرار

(ss) ،به انحراف معیار آزمون مهارت را (1)   .باه  اضافه کند تا تاثیر ناهمگنی در محاسبات عملکرد شرکت کنندگان اعمال شاود

   محاسبه می گردد.      زیر ت دیگر در ارزیابی عملکرد مشارکت کنندگان، انحراف استاندارد از رابطهعبار

      
22

1 spt S 

 

 PTاقالم  پایداری بررسی روش

ن ساخته قلم آزموشد. هر معتبر با 1پایدار باشند تا مقدار تخصیص یافته ،برگزاري آزموندر طول دوره  باید مهارتآزمون  اقالم

 مورد آزمون قرار گیرد.  و گاهی اوقات پس از آن مهارتقبل از اولین استفاده در آزمون  شده باید

 انجام می شود. ،آزمون پایداري توسط همان آزمایشگاه مجري آزمون همگنی و با همان روش آزمون الف(

ی انجام آزمون توسط مشارکت کنندگان زماناصله ف با مشابهي، پایدار هايآزمون و یهمگن هايآزمون میان فاصله زمانیب( 

می اعالم  مسئول انجام آزمون هاي همگنی و پایداري، است. این فاصله زمانی توسط مرکز آزمون مهارت به آزمایشگاه پیمانکار

در نظر گرفته گردد. ترجیجاً فواصل انجام آزمون پایداري در ابتدا، وسط و پایان دوره برنامه ریزي شده براي آزمون مهارت 

 خواهد شد. 

                                                 
 خص در یک قلم آزمون مهارت است.مقدار نسبت داده شده براي یک ویژگی مش: (Assigned value) مقدار تخصیص یافته 1

 

 



 

   

 

پس از بسته بندي و کدگذاري اقالم، حداقل سه نمونه به صورت تصادفی توسط مرکز آزمون مهارت انتخاب، و در اختیار  پ(

 قرار داده خواهد شد. ،آزمایشگاه پیمانکار انجام آزمون ها

، هر قلم را به دو بخش تقسیم یهمگن بررسی ايآزمونه به مربوطروش هاي  همان از استفاده باآزمایشگاه پیمانکار باید  ت(

  د.ثبت نماینتایج را  روي هر یک از بخش ها انجام داده و تکرارپذیري شرایط تحت را هاگیرياندازه سري تمامو  نماید

 يداریپا يها يریاندازه گ جی( نتاy).,. یکل نیانگیم مرکز آزمون مهارت بر اساس نتایج ارائه شده توسط آزمایشگاه پیمانکار،ج( 

 ISO-IECمطابق استاندارد و  دینمامی  سهیمقا یهمگن یبه دست آمده در بررس جینتا یکل نیانگیرا به دست آورده و با م

̂3.0شرط برقراري پایداري ) 14071
.,..,.

 yxانجام اقالم براي  ،( را بررسی خواهد کرد. در صورت برقرار بودن این شرط

                                                                                                                                  .می باشدپایدار و قابل قبول  ،روش فعلی آماده سازي و بسته بنديبه زمانبندي مشخص شده و و آزمون مهارت مطابق الگو 

-می بررسی را نمونه کردن انبار و، بسته بندي سازيآماده اجرایی هايروشمرکز آزمون مهارت  نشود، برآوردهیداري پا معیار راگ

با شرایط جدید تهیه و  باید اقالم را در این صورت. دهدهاي احتمالی پایداري اقالم را بهبود با شناسایی عدم انطباق تا دنمای

حداقل زمان را به توسط مشارکت کنندگان زمان انجام آزمون تواند می ین در صورت امکانهمچن. دهدمورد آزمون پایداري قرار 

 . دهدکاهش  انجام شده اقالم مطابق آزمایشات ماندنپایدار 
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