
 
 

گوی آزمون مهارت درست برای آزمایشگاه  انتخاب ال

 خودم 
 مقدمه

کیفیت نتایج آزمون  از تضمین ش مهمی بخ  (PT)مشارکت در آزمون مهارت 

هایی به خصوص برای آزمایشگاه باشد. زمان و تالش مورد نیاز  در آزمایشگاه می 

آزمون  اکه  را  مختلف  می های  مینجام  انتخاب  پرهزینه  تواند  دهند  لذا  باشد 

الگوی  مناسب  دارد.    PTترین  اهمیت  موارد،  بسیار  اغلب    PTالگوهای  در 

وشور بر سواالت  بر  و اینباشند  موجود می  یکسانآزمون    حوزهدر یک  مختلفی  

کمک   PTگوهای ها در انتخاب ال تواند به آزمایشگاه کلیدی تمرکز دارد که می

  . باشندتر مینماید که برای نیازهای آنها مناسب 

 PTدر  پارامترهای موجود

با آنها برخورد    در فعالیت روزمرهآزمایشگاه  هایی که  اند به نمونه یشنهاد شده پ  PTگوی  های آزمونی که توسط الها و/ یا سطوح غلظت نمونه ها، آناالیت آیا بافت 

 باشند؟ به عنوان مثال: کند، شبیه میمی

به صورت  برای آب اشامیدنی    PTسطوح آلودگی در یک الگوی    :1مثال  

 رود، متفاوت خواهد بود. های صنعتی انتظار می مل با آنچه در پساب کا

های  نمونه   شاملد  نتوانی م  DNAبرای تعیین توالی    PTلگوهای  ا  :2مثال  

 د. باشناستخراج شده    DNAبافت یا  

 تواند: دهد میآزمایشگاهی که پساب صنعتی را مورد آزمون قرار می 

 ها را مدنظر قرار دهد. مشارکت نموده و محدودیت  •

 اصال مشارکت نکند.  •

انتخا به  توجه  آزمبا  شایستب  مورد  ایشگاه،  زیر  موارد  برای  آزمایشگاه  گی 

 ارزیابی قرار خواهد گرفت: 

 کلیه مراحل آزمون  •

 حله تعیین توالیفقط مر •

 هاو تجزیه و تحلیل داده  آوریراهبردهای جمع 

 باشند: باشد؟ عواملی که باید مدنظر قرار گیرند شامل موارد زیر میسب می برای نیازهای آزمایشگاه منا   PTبرگزارکننده  به کار گرفته شده توسط  آیا راهبردهای  

 تشریح طراحی آماری به کار گرفته شده  •

 تعداد اقالم ازمون که باید مورد آزمون قرار گرفته و/ یا تعداد تکرارهای درخواست شده  •

 های تحت وب(الکترونیکی یا پرتال   بر، پستنماسال از طریق  )به عنوان مثال ار   کنندگانآوری اطالعات از شرکتهای جمع یهرو •

 ها/ فنون مختلفروش های مقایسه نتایج به دست آمده از  رویه •

 کنندگانتعداد و خاستگاه شرکت  •

 کنند.آزمایشگاه استفاده میروش/ فن یکسان به عنوان  کنندگانی که از  تعداد شرکت  •

 های و معیارهای مورد استفاده برای ارزیابی عملکرد روش  •

نوع الزامات مشخص در و/ یا مراجع مقرراتی دارای هیچ    آزمایشگاه بایستی همچنین این موضوع را در نظر بگیرد که آیا مشتریان آن، مراجع تاییدصالحیت

 باشند. طراحی آماری می صوص  خ

  ، استخراج مستقیم چربی Röse Gottliebه سه روش تعریف شده از نظر عملیاتی  ب  ، غالت و خوراک دام راآزمایشگاهی میزان چربی در پودر شیر  :3  مثال

ع اهمیت دارد که ارایه دهند. برای آزمایشگاه این موضو، نتایج متفاوتی را توانند در هر بافتمی هاهر یک از روشکند. تعیین میو تعیین چربی با هیدرولیز 

     گیرد یا خیر.مد نظر قرار می   PTبرای هر بافت در الگوی  های آزمون مختلف  روش تفاوت  بررسی کند که آیا  



 
 

 ارزیابی عملکرد 

توسط آزمایشگاه  تشریح شده و    PT( به صورت شفاف توسط برگزارکننده  zکنندگان )به عنوان مثال امتیاز  آیا روش مورد استفاده برای ارزیابی عملکرد شرکت 

 ؟ درک شده است

خود گزارش نماید تا این موضوع در ارزیابی    PTا برای نتایج  گیری رقطعیت اندازه آزمایشگاه ممکن است تمایل داشته باشد که عدم   : 4مثال  

 باشد. شامل این موضوع نمی  PTرد در نظر گرفته شود ولی رویکرد برگزارکننده  کعمل

   باشد؟وانین مرتبط سازگار می یا ق  /انجام شده توسط آزمایشگاه و کرد با نوع کار  برای ارزیابی عمل  PTتوسط برگزارکننده  مورد استفاده  آیا معیارهای  

های بیشتر برای ارزیابی عملکرد در  محدودیت   دهد ممکن است به دنبال معیارهای باهای تاییدی را انجام میآزمایشگاهی که آزمون:  5مثال  

 کنند.تر استفاده می نون غربالگری ساده فباشد که از  هایی  مقایسه با آزمایشگاه 

 

 PTاعتماد به برگزارکننده 

 :نظر   موردرا ارزیابی نماید؟ موارد    PTتواند شایستگی یک برگزارکننده  یک ازمایشگاه چگونه می

 به عنوان مثال تاییدصالحیت   ISO/IEC 17043با الزامات    انطباق •

 تجربه •

 یافته قابلیت اطمینان به مقادیر تخصیص •

 عیارهای ارزیابی مهارت برای هدف مناسب بودن م •

 ارتباطات 

 : مورد نظرکننده مناسب است. موارد  و شرکت  PTامل بین برگزارکننده  آیا تع

 زبان مورد استفاده  •

 قابلیت دسترسی و شفافیت اطالعات  •

 سب زارشات در زمان منا ارایه گ •

 ارتباطات منظم به عنوان مثال جلسات سالیانه کاربران  •

 شده   ارایهسطح پشتیبانی   •

 PTهای مشتریان برای  اجرای خواسته  •

 ارایه شده است.   ]Eurachem  ]1در پیوست الف راهنمای    PTلیستی برای انتخاب الگوهای  ک چ

 اطالعات / مطالعات بیشتر سایر 
]1[  I. Mann and B. Brookman    ویراستاران( راهنمای(Eurachem  الگوهای انتخاب، استفاده و تفسیر  ها  توسط آزمایشگاه   (PT)آزمون مهارت  : 

 www.eurachem.org(. قابل دسترس در  2011)ویرایش دوم  

های  یا از سایر سازمان   (www.eptis.org)توانید از مرجع تاییدصالحیت ملی خود، از پایگاه اینترنتی  را می   PTالگوهای  اطالعات در مورد برگزارکنندگان و  

 المللی به دست آورید. ملی یا بین
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