
  

   Minitabافزار  تضمین کیفیت نتایج آزمون با نرم
 

 از برگزاري این دوره چیست؟ هدف دوره

  آن اهداف و آزمایشگاهی مراکز در کیفیت کنترل فنون و اصول شناخت جهت کنندگان شرکت دانش ارتقاء 
  آزمایشگاهی مراکز در کیفیت کنترل و آماري ابزارهاي بکارگیري توانایی 
  آموزشی مثال چندین همراه به آزمون نتایج آماري تحلیل و تجزیه براي Minitab افزار نرم با کار توانایی 

 محتواي دوره (سرفصل مطالب دوره)

 ؛آشنایی با مفاهیم پایه آماري و کنترل کیفیت در آزمایشگاه 

  (میانگین و واریانس) ؛با استفاده از هیستوگرامکنترل توزیع نتایج آزمون  
 ؛کنترل نرمال بودن توزیع نتایج آزمون  
 گیري  بررسی ارتباط خطی بین دو کمیت اندازه(Correlation) ؛  
  آشنایی با نرم افزارMinitab ؛  
  محاسبه پارامترهاي آماري درMinitab ؛  
 گیري در  بررسی ارتباط خطی بین دو کمیت اندازهMinitab؛  
  بررسی نرمال بودن نتایج آزمون درMinitab؛ 

 هاي پرت  شناسایی داده(Dixon's Q test, Grubbs' Test)؛ 

 مقایسات آماري نتایج آزمون(T-Test, F-Test, ANOVA)   درMinitab؛  
 کنتـرل  نمودارهـاي   آمـاري  اولیـه  اصـول  مرکـزي،  حـد  تئـوري  نرمال، منحنی تغییرات، (انواع کنترل نمودار آماري اصول

 ؛بودن نتایج آزمون) کنترل تحت مفهوم و کنترل از خارج هاي حالت

 هاي کمی (نمودارهاي مشخصه براي کنترل کیفی رسم نمودارهاي XBAR-R ،XBAR-S  وI-MR( ر دMinitab؛ 

 تحلیل نتایج مقایسات بیین آزمایشگاهی بر اساس استاندارد ASTM E691:2013؛ 

 تخصصی بر اساس استانداردهاي کفایت  تحلیل نتایج آزمون ISO/IEC 17043:2010؛ 

 محاسبه شاخص Cgk و Cg؛ 

 تعیین دقت آزمون Repeatability & Reproducibility)(؛ 

 تعیین صحت آزمون (Bias, Linearity, Stability)؛ 

  
 



 

 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؟میشوود به چند نفر محدس هر کالان گیرافراد تعد

ي با توجه به فضااد ین تعدالبته انفر میباشد که  20تا  15 معموالً تضمین کیفیت نتایج آزموني ها  کالسارد ستاندا
باشد تا اي به گونهس کالن نست که چیدماآهمیت احائز ر بسیاع یش یابد. موضوافزانفر هم  30ند تا امیتوس کال

لی به شکااجه با اموم هنگاو در شته باشد داسترسی فیزیکی ان دگیرایانه تک تک فررابه س کالدر نه آزاداند ابتود ستاا
  ساند.  ري رنها یاآحتی به را

  ؟ ستاچند ساعت ت دوره مد

باال س کالان گیراتیکه سطح علمی فررصودر لبته و است.  ه احی شداساعت طر 16اي هی بروگررت به صودوره ین ا
حل مسائل واقعی و به س کالت باقی ساعاو میشوند م تماي ترهکوتات مددر ست که مطالب سرفصل اباشید طبیعی 

  هد یافت. اخوص ختصا، اندزم دارالن هایشازبا توجه به نیاان گیرافرد باحثی که خویا م

  
 :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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