
  

  »آموزشی خدمات ارائه«

  

  GUM Work Bench افزار نرم با گیري اندازه قطعیت عدم تخمین
 

 از برگزاري این دوره چیست؟ هدف دوره

   آزمایشگاه هاي گیري اندازه در قطعیت عدم تخمین فنون و اصول شناخت جهت کنندگان شرکت دانش ارتقاء 
 مثـال  چنـدین  همـراه  بـه  گیـري  محاسبه عدم قطعیت در اندازه براي GUM Work Bench افزار نرم با کار توانایی 

  آموزشی

 

 محتواي دوره (سرفصل مطالب دوره)

 گیري؛ اندازه در قطعیت عدم مفهوم با آشنایی  

 قطعیت؛ عدم تخمین به مربوط الزامات نظر از ها آزمون انواع  

 روش به قطعیت عدم تخمین و محاسبه مراحل GUM؛ 

  نحوه محاسبه عدم قطعیت با نرم افزارGUM Work Bench؛  

 با نرم افزار  قطعیت عدم تخمین براي  مثال ینچند حلGUM Work Bench ؛  

 قطعیت روش مونت کارلو  محاسبه عدمMCM  با نرم افزارGUM Work Bench ؛ 

 استاندارد الزامات ISO/IEC 17025 گیري؛ اندازه قطعیت عدم خصوص در  

 ؛ گیري اندازه عدم قطعیت گزارش دهی 

 

 است؟ نیاز مورد چیزهایی چه دوره برگزاري براي

  .است الزم تاپ لپ یا و کامیپوتر یک حداقل نفر دو هر براي
  .است نیاز پروژکتور ویدئو به اینصورت در که گردد برگزار جلسات اتاق در تواند می درس کالس

  



  د؟میشو ودمحد نفر چند به سکال هر انگیرافر ادتعد

 به توجه با ادتعد ینا لبتها که میباشد نفر 15 تا 10 معموال گیري تخمین عدم قطعیت در اندازه يها  کالس اردستاندا
 ايگونه به سکال نچیدما که نستآ همیتا حائز ربسیا عموضو. یابد یشافزا هم نفر 20 تا ندامیتو سکال يفضا
 با جهامو مهنگاو در  باشد شتهدا فیزیکی سترسید انگیرافر تک تک یانهرا به سکالدر  نهآزادا ندابتو دستاا تا باشد

  .  ساندر ريیا نهاآ به حتیرا به شکالیا

   ؟ستا ساعت چنددوره  تمد

 باال سکال انگیراعلمی فر سطح تیکهرصودر  لبته.  و استا هشد حیاطر ساعت 24 ايبر هیوگر رتصو بهدوره  ینا
و  حل مسائل واقعی به سکال تساعا باقیو  میشوند متما يترهکوتا تمددر  سرفصل مطالب که ستا طبیعی باشید

 . هد یافتاخو صختصاا ،نددار زمال نهایشازنیا به توجه با انگیرافر دخو که مباحثی یا

 
 :هماهنگی براي برگزاري دوره

  .بگیرند تماس ما با متقاضیان محترم جهت کسب اطالع از زمان و هزینه هر دوره می توانند

 مصطفی دستمردي: سایت مدیر

 09125446045: تماس شماره

  dastmardi.ir@info  :ایمیل

   www.dastmardi.ir  : سایت وب
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