
 تفسیر چارت کنترل کیفی

کارضٌاساى ٍضغ ضذُ است کِ تر اساس آًْا ًتایج  تفسیر چارت کٌترل کیفیت هؼیارّا یا قَاًیي هختلفی تَسط سازهاًْا یا ترای

 ًوًَِ ّایی از ایي قَاًیي Levey-Jenning,Westgard,WHO.در ًظر گرفتِ هی ضًَذ تحت کٌترل یا خارج از کٌترل

 . قرار دارد Westgard ٍWHO در تطي دٍ قاًَى Levey-Jenning ّستٌذ کِ قَاًیي

 :Levey-Jenningچارت کنترلی 

از رٍضْای تِ آزهایطگاّْا هؼرفی ضذًذ کِ در آ ى  Levey  ٍJenningتَسط  0551چارتْای کٌترلی ترای اٍلیي تار در سال 

 ترای استفادُ در صٌؼت هطرح گردیذُ تَد ترای رٍضْای آزهایطگاّی استفادُ کردًذ. Shevart  کٌترلی کِ تَسط

 ًْایتا ٍ هحاسثِ را ( SDتار آزهایص ٍ سپس هیاًگیي ٍ اًحراف هؼیار) 01ترای ترسین اٍلیي چارت کٌترلی ًوًَِ ّای کٌترلی را 

 هی ًوایٌذ. رسن SD±3 اساس تر را کٌترلی چارت

را تِ ػٌَاى هحذٍدُ قاتل قثَل اًتخاب هی  3SD±یا تیطتر تاضذ 0اگر تؼذاد کٌترل ّایی کِ در ّر سری کاری استفادُ هی ضَد 

 هحذٍدُ خارج از کٌترل ضٌاختِ هی ضَد. 0SD± هحذٍدُ ضَد استفادُ کٌترل 0 از کاری سری ّر کٌٌذ ٍلی اگر در 

استفادُ هی کٌذ ٍلی تایذ در ًظر داضت کِ  Levey-Jenning کٌترلی چارت آزهایطگاّْا از تِ دلیل سَْلت کار تسیاری از 

اًتخاب ضَد احتوال ضٌاسایی  3SD±دارای هؼایثی ّستٌذ؛اگر هحذٍدُ  3SD  ٍ±0SD±استفادُ از ّر یک از ایي هحذٍدُ ّای 

اًتخاب ضَد احتوال  0SD±.اگر هحذٍدُ % است5( کوتر از False Rejectionخطا کاّص هی یاتذ در حالیکِ رد کارب )

کٌترل  4% افسایص هی یاتذ کِ در صَرت استفادُ از 5(تِ False Rejectionضٌاسایی خطا افسایص هی یاتذ اها هیساى رد کارب )

 % افسایص خَاّذ یافت.01ایي هیساى تِ 

تَسط ٍستگارد ٍ  (Multi Rulesقَاًیي چٌذ گاًِ)تِ هٌظَر افسایص احتوال تطخیص خطا ٍ کاّص هَارد رد کارب ًتایج، 

ِ خطاّای تصادفی ٍ سیستواتیک ،هیساى رد ّوکاراى ارائِ گردیذ.ایي قَاًیي طَری طراحی ضذُ اًذ کِ ضوي حساس تَدى ت

 الزم است. Levey-Jenning کٌترلی چارت رسن قَاًیي ایي از استفادُ ترای کِ رساًذ هی % 1.10کارب ًتایج را تِ کوتر از 

کٌترل ّا  قرار دارًذ ًتایج تیواراى را گسارش هیکٌین لی تِ هحض ایٌکِ یکی از 0SD±تا زهاًیکِ کٌترل ّا کٌترل ّا در هحذٍدُ 

 از ایي هحذٍدُ خارج ضذ ًتایج کٌترل ّا را از ًظر جَد یکی از قَاًیي زیر تررسی هی ًوایین:

 قوانین وستگارد: -

 *0:0S 

 هطرح هی گردد. 0:0Sهاًٌذ  قَاًیي سایر تررسی لسٍم  هی تاضذ .تِ هؼٌی ّطذار تَدُ 0SD± هحذٍدُ از خارج یک کٌترل 

 *0:3S 

http://www.sb-medlab.com/index.php?option=com_content&view=article&id=323:westgard-rulesq-and-multirules&catid=8:english-article&Itemid=76


 یک ضرٍع یا  هی تاضذ ٍ تاػث رد ًتایج ضذُ ٍ هی تَاًذ ًطاى دٌّذُ یک خطای راًذٍم 3SD±ٍدُ هحذ از خارج یک کٌترل 

 .تاضذ سیستواتیک خطای

 در اگر کردُ ر تکرا هجذدا را کٌترل ًوًَِ است سیستواتیک خطای یک جْت تررسی ایٌکِ آیا خطا راًذٍم تَدُ یا ضرٍع 

 .گردد هی هطرح سیستواتیک خطای یک یر ایٌصَرت ضرٍع غ در تذُ راًذٍم خطا گرفت قرار هجاز هحذٍٍدُ

 *0:0S 

 هی تاضٌذ کِ تاػث رد ًتایج ٍ حساس تِ خطای سیستواتیک هی تاضذ. 0SD±دٍ کٌترل هتَالی ،ّن جْت ٍ خارج از هحذٍدُ 

 از ػَاهل ایجاد خطای سیستواتیک هی تَاى تِ خراب ضذى هحلَل ٍ یا ػذم کالیثراسیَى تجْیس اضارُ کرد.

R:4S* 

تصَرت هتَالی قرار دارد کِ تیاًگر خطای راًذٍم ٍ  0Sٍ کٌترل دیگر خارج از هحذٍدُ + 0S-یک کٌترل خارج از هحذٍدُ 

 تاػث رد ًتایج هی گردد.

4:0S* 

قرا ر دارد ٍ تِ خطای سیستواتیک حساس است ، تاػث رد ًتایج هی گردد  0SD-یا  0SDچْار کٌترل هتَالی خارج از هحذٍدُ +

 ضرط: 0ِ تا داضتي ایي الثت

 .تاضٌذ ّوسَ کٌترل چْار -0

 تاضذ. 0SD±کٌترل خارج از هحذٍدُ  4حذاقل یکی از  -0

*01X 

کٌترل هتَالی در یک سوت هیاًگیي )تاال یا پاییي هیاًگیي ٍ تذٍى تَجِ تِ اًذازُ اًحراف هؼیار(ٍ ضرط دیگر ایٌکِ حذاقل یکی  01

 ضذ کِ تاػث رد ًتایج هی گردد.تا 0SD±کٌترل خارج از هحذٍدُ  01از 

 :WHOقوانین  -

 قاًَى اٍل* 

 هی تاضذ ٍتِ هؼٌی ّطذار است. 0SD± هحذٍدُ از خارج یک کٌترل 

 قاًَى دٍم* 



 یک ضرٍع یا  هی تاضذ ٍ تاػث رد ًتایج ضذُ ٍ هی تَاًذ ًطاى دٌّذُ یک خطای راًذٍم 3SD± هحذٍدُ از خارج یک کٌترل 

 .تاضذ سیستواتیک خطای

 اًَى سَمق* 

 هی تاضٌذ کِ تاػث رد ًتایج ٍ حساس تِ خطای سیستواتیک هی تاضذ. 0SD±دٍ کٌترل هتَالی خارج از هحذٍدُ 

 قاًَى چْارم* 

 قرا ر دارد ٍ تِ خطای سیستواتیک حساس است ، تاػث رد ًتایج هی گردد. 0SDچْار کٌترل خارج از هحذٍدُ 

*Shift 

 خَاًذُ هتَالی در تاال یا پاییي هیاًگیي تاضذ تِ هؼٌی ّطذار تَدُ ٍ حساس تِ خطای سیستواتیک هی تاضذ. 7اگر 

*Trend 

ًاهیذُ هی ضَد ، تاػث رد ًتایج ضذُ ٍ حساس تِ خطای  Positive Trendاگر ّفت خَاًذُ هتَالی سیر صؼَدی داضتِ تاضذ  -

 سیستواتیک هی تاضذ.

ًاهیذُ هی ضَد ، تاػث رد ًتایج ضذُ ٍ حساس تِ خطای  Negative Trendتَالی سیر ًسٍلی داضتِ تاضذ اگر ّفت خَاًذُ ه -

 سیستواتیک هی تاضذ.

 Levey-Jenning تفسیر ّای رٍش از یک ّر خَد ًیاز هَرد کیفیت  آزهایطگاُ هی تَاًذ تر اساس ضرایط ٍ سطح

Westgard,WHO .را اًتخاب ًوایذ 

 ای راندوم:برخی عوامل ایجاد خط

 ًَساًات الکتریکی دستگاُ خَاًطگر -

 ٍجَد حثاب در ًوًَِ یا هؼرف -

 ػذم ترداضت حجن صحیح هؼرف یا ًوًَِ -

 ًا پایذاری هؼرف -

 ػذم رػایت ضرایط ًگْذاری ًوًَِ یا هؼرف -

 ًوًَِ یا هؼرف آلَدگی ظرٍف ًگْذاری  -



 برخی عوامل ایجاد خطای سیستماتیک:

سیَى هاًٌذ در ًظر گرفتي غلظت ًادرست ترای کالیثراتَر،تْیِ ًا هٌاسة کالیثراتَرٍ یا آلَدگی، افت ٍ تغلیظ اضکال در کالیثرا -

 کالیثراتَر

 تخریة تذریجی هؼرف -

 تغییر در دهای اًکَتاسیَى -

ْت رفغ ایراد تواس الزم تِ رکر است کِ ترخی ایرادات تَسیلِ آزهایطگاُ قاتل حل ًوی تاضذ ٍ تایذ تا ضرکت پطتیثاى دستگاُ ج

 گرفت.

 


