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 هدف  -1

آزمون های کننده در برنامههای شرکتثبت نتايج توسط آزمايشگاههدف از تدوين اين دستورالعمل تشريح نحوه 

 باشد.می PQPافزار در نرم مهارت

 :دامنه کاربرد  -2

، شوندمیاجرا  شرکت پيشگامان کيفيت پاسارگادکه توسط آزمون مهارت  هایبرنامهاين دستورالعمل برای کليه 

 کاربرد دارد.

 :هامسئوليت   -3

 باشد.های آزمون مهارت میکننده برنامهاجرای اين دستورالعمل بر عهده مدير فنی و هماهنگ نظارت بر مسئوليت

 :تعاريف  -4

ها و باشد که به همراه نمونهکد تعريف شده آزمايشگاه می :(Lab Number)شماره آزمايشگاه  -1-4

 .شودمیای جداگانه برای آزمايشگاه ارسال طی نامه

 آزمايشگاهنام تعريف شده در فرم ثبت (email)آدرس پست الکترونيکی  :(Login ID)نام کاربري  -2-4

 .باشدمی

ای جداگانه برای آزمايشگاه ارسال ها و طی نامهبه همراه نمونه کلمه عبور :(Password)کلمه عبور  -3-4

 تغيير داد. "(My Details)جزئيات من "توان از طريق منو . کلمه عبور را میشودمی

 شرح  -5

رکت ش، جهت ثبت نتايج نهايی و اعالم آن به PTکننده در برنامه های شرکتها توسط آزمايشگاهپس از انجام آزمون

 کيفيت پاسارگاد، مراحل به شرح زير است:پيشگامان 

. /http://www.kpmd.co.uk/pqpافزار شرکت پيشگامان کيفيت پاسارگاد از آدرس سايت نرمورود به وب  -1-5

 گردد:سايت، صفحه زير ظاهر میپس از ورود به اين وب

http://www.kpmd.co.uk/pqp/
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اطالعات به زبان  تا منوها و نمودرا انتخاب  ”Persian“گزينه  ”Language“از قسمت توان زبان، میبه منظور تغيير 

 دسترس آزمايشگاه قرار گيرد.فارسی در 

 باشد:به منظور ورود به سيستم وارد نمودن اطالعات زير ضروری می

 (Lab Number)شماره آزمايشگاه  -

 (Login ID)شناسه ورود  -

 (Password)کلمه عبور  -

 شوند.برای آزمايشگاه ارسال می (PT)برنامه آزمون مهارت  ها در هر نوبتکليه اطالعات فوق به همراه نامه ارسالی با نمونه

يفيت پاسارگاد در صورت فراموشی اطالعات ورود، مراتب بايد به صورت تلفنی يا مکتوب به شرکت پيشگامان ک: 1يادآوري 

(PQP)  آدرس پست الکترونيکی از طريق الکترونيکی و  به صورتاعالم شود. ارسال اطالعات ورود فقط(email)  مندرج

 پذير خواهد بود.نام امکاندر فرم ثبت

يستم سورود به "پس از کليک روی دکمه ."(Login)ورود به سيستم "ثبت مشخصات آزمايشگاه و انتخاب دکمه   -2-5

(Login)"  باشد که شما تاکنون در آنها مشارکت هايی می. اين صفحه شامل کليه برنامهشودمیصفحه زير ظاهر

 :توانيد از طريق شماره نوبت يا تاريخ مشارکت، برنامه مورد نظرتان را انتخاب نماييدو شما می ايدداشته
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بوطه شامل اطالعات مرمشاهده اطالعات مربوط به آزمايشگاه و تغيير امکان  ”جزئيات شما“با کليک روی دکمه   -3-5

 شناسه ورود و کلمه عبور وجود دارد.

 

باز امه مربوطه صفحه ورود نتايج برنپس از انتخاب برنامه مورد نظر،  انتخاب و کليک بر روی برنامه مورد نظر.  -4-5

 .شودمی
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 توانيد دستورالعمل مربوط به برنامه را دانلود نماييد.می ”Instructions“با کليک بر روی دکمه 

گيری شده مرتبط با هر پارامتر وارد شود. به اين موضوع دقت شود که بايد نتيجه اندازه ”Results“در ستون   -5-5

برای ورود اطالعات يج خود را وارد نماييد و الزامی به نتا (Analyte)توانيد فقط برای يک يا چند پارامتر شما می

 باشد.کليه پارامترها نمی

ارد شود، و Resultsدر ستون  ”صفر“ی که برای پارامتری آزمون انجام نشده ولی به اشتباه عدد در صورت: 2يادآوري 

ر توسط سيستم به عنوان نتيجه در نظر گرفته شده و عملکرد آزمايشگاه به صورت خودکار بر اساس همين مقدا ”صفر“عدد 

 ر خواهد گرفت.مورد ارزيابی قرا

قطعيت هر پارامتر وارد شود. در ورود اطالعات بايد مقدار متناظر با عدم ”Your Uncertainty“در ستون   -6-5

 د:قطعيت ضروری است به موارد زير توجه شومربوط به عدم

 وارد شود. %95يافته و با سطح اطمينان قطعيت بسطقطعيت بايد به صورت عدممقدار عدم -

گيری مشخص شده وارد شود و نبايد مقدار به صورت مطلق و بر حسب واحد اندازهقطعيت بايد مقدار عدم -

 قطعيت وارد شود.قطعيت نسبی در ستون عدمعدم

 باشد.قطعيت الزامی نمیورود مقدار عدم -

 .شده استتعدادی سوال در خصوص آن پارامتر در نظر گرفته در پايين هر يک از پارامترهای برنامه،   -7-5
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 گويی به سايرباشد و پاسخده ضروری میشدرج  ”Mandatory“ها عبارت گويی به سواالتی که در کنار آنپاسخ  -8-5

 باشد. سواالت، اختياری می

ن پارامتر در توجه به اين نکته ضروری است که سواالت مربوط به هر پارامتر در قسمت پايينی محل ثبت نتايج آ  -9-5

ر خصوص ساير درج شده است که ممکن است سواالت مشابه د ”Additional Questions“ای به نام پنجره

 باشد.، ضروری میبه صورت جداگانه هاگويی به آنپارامترها وجود داشته باشد که پاسخ

 

 باشد:ترجمه سواالت تعريف شده به شرح جدول زير می

 انگليسیشرح سوال به زبان  فارسیشرح سوال به زبان 

آيا روش آزمون شما تحت دامنه کاربرد استاندارد 

ISO/IEC 17025 قرار دارد؟ 

 خير    بله

Is your test method accredited under 

ISO/IEC 17025 Scope? 

Yes  No 
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 انگليسیشرح سوال به زبان  فارسیشرح سوال به زبان 

گيری از چه قطعيت اندازهدر صورت تخمين عدم

 رويکردی استفاده شده است؟

 باال به پايين  پايين به باال

If measurement uncertainty has 

been estimated, which approach 

has been used? 

Bottom-Up  Top-Down 

 ?What is your test instrument brand نام تجاری دستگاه آزمون شما چيست؟

های آزمون برنامه شما برای تواتر مشارکت در برنامه

 مهارت برای اين پارامتر چيست؟

 سالدو نوبت در 

 يک نوبت در سال

 يک نوبت در دو سال

 يک نوبت در سه سال

 ساير موارد

How often do you plan for 

participation in Proficiency Testing 

programs for this parameter? 

2 times in a year 

1 time in a year 

1 time in 2 years 

1 time in 3 years 

other 

 CRM، لطفا نام تجاری CRMدر صورت استفاده از 

 را مشخص نماييد

if CRMs are used, please specify the 

brand of CRMs 

ز اآيا برای کاليبراسيون و/ يا کنترل کيفيت روش خود 

 ايد؟استفاده نموده (CRMs)مواد مرجع گواهی شده 

 خير    بله

Have you used CRMs for calibration 

and/ or quality control of your 

method? 

Yes  No 

 What is the Limit of Detection (LOD) روش آزمون چقدر است؟ (LOD)حد تشخيص 

for this test method? 

استفاده  E.coliچه نوع محيط کشتی برای آزمون 

 شده است؟

Lactose Media 

mFC 

What type of culture media have 

been used in this test (E.coli)? 

Lactose Media 

mFC 

Chromogenic 
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 انگليسیشرح سوال به زبان  فارسیشرح سوال به زبان 

Chromogenic 

Defined Substrate (Colilert) 

Defined Substrate (other) 

other 

Defined Substrate (Colilert) 

Defined Substrate (other) 

other 

های فرمچه نوع محيط کشتی برای آزمون کلی

 مدفوعی استفاده شده است؟

Lactose Media 

Endo 

mFC 

Chromogenic 

Defined Substrate (Colilert) 

Defined Substrate (other) 

other 

What type of culture media have 

been used in this test (Fecal 

Coliforms)? 

Lactose Media 

Endo 

mFC 

Chromogenic 

Defined Substrate (Colilert) 

Defined Substrate (other) 

other 

های کل فرممحيط کشتی برای آزمون کلیچه نوع 

 استفاده شده است؟

Lactose Media 

Endo 

Chromogenic 

Defined Substrate (Colilert) 

Defined Substrate (other) 

Other 

What type of culture media have 

been used in this test (Total 

Coliforms)? 

Lactose Media 

mFC 

Chromogenic 

Defined Substrate (Colilert) 

Defined Substrate (other) 

other 

های چه نوع محيط کشتی برای آزمون شمارش باکتری

 هتروتروف استفاده شده است؟

Plate count agar (tryptoneglucose 

yeast agar) 

What type of culture media have 

been used in this test (HPC)? 

Plate count agar (tryptoneglucose 

yeast agar) 

m-HPC agar 
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 انگليسیشرح سوال به زبان  فارسیشرح سوال به زبان 

m-HPC agar 

R2A agar 

NWRI agar (HPCA) 

Enzym Substrate medium 

other 

R2A agar 

NWRI agar (HPCA) 

Enzym Substrate medium 

other 

تواند در قسمت پايين صفحه و . آزمايشگاه میگيریروش و واحد اندازه و تعييندر اين صفحه ورود نتايج آزمون   -10-5

 د.ينظرات خود را اعالم نماي "(Comments)نظرات "در قسمت 

 شود.دانلود می Excelبه صورت يک فايل نتايج  ”دانلود نتايج“با کليک بر روی دکمه   -11-5

 

 امکان چاپ گزارشات وارد شده وجود دارد. ”چاپ“با کليک بر روی دکمه   -12-5

وجود دارد  آزمايشگاه. اين امکان برای پس از وارد کردن نتايج "(save)ذخيره "انتخاب و کليک بر روی دکمه   -13-5

 يد.را تغيير داده، حذف يا اضافه نما، نتايج "(Closing Date)تاريخ بسته شدن "که تا 

 Submitه پس از انتخاب دکم . در صورت اطمينان از نتايج وارد شده ”Submit“انتخاب و کليک بر روی دکمه   -14-5

 ود ندارد.ارسال شده و امکان تغيير نتايج پس از آن وجبرای شرکت پيشگامان کيفيت پاسارگاد نتايج نهايی 

ايی در نظر نتايج آزمايشگاه ارسال نشده و در ارزيابی نه ”Submit“در صورت کليک نکردن بر روی دکمه : 3 يادآوري

 که جهت ارسال نتايج حتما بر روی اين دکمه کليک نماييد. گرفته نخواهند شد لذا ضروری است
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انفرادی  امکان دسترسی به گزارش ”گزارش“پس از پايان برنامه و انتشار گزارش نهايی، با کليک روی دکمه   -15-5

 آزمايشگاه وجود دارد.

 

 امکان دانلود گزارش نهايی برنامه وجود دارد. ”مشاهده گزارش نوبت“در صورت کليک بر روی دکمه   -16-5

 

يا سرآمدی  (Participation)امکان دانلود گواهينامه مشارکت  ”Certificate“با کليک روی دکمه   -17-5

(Excellence) .وجود دارد 
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های مختلف، پس از ورود به رات عملکرد آزمايشگاه برای يک پارامتر خاص در نوبتجهت مشاهده روند تغيي  -18-5

 نماييد. کليک ”Performance“سيستم بر روی گزينه 

 

 اييد.پارامتر يا آنااليت مورد نظر را انتخاب نم Analyte، از منو Performanceپس از ورود به صفحه   -19-5

 

، در صورت انتخاب گزينه سال مورد نظر را انتخاب نماييد Yearاز منو  توانيدپس از انتخاب آنااليت مورد نظر می  -20-5

“All Years”  وجود دارد.امکان مشاهده روند تغييرات نتايج از ابتدا تاکنون 
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مختلف های در طول دوره (Z-score)از عملکرد يامکان مشاهده روند تغييرات امت (Year)پس از انتخاب سال   -21-5

 وجود دارد.برای آنااليت مورد نظر 

 

 -مستندات مرتبط:   -6


