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 به نام خدا
 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

و  اسـتاندارد  مؤسسـة  مقـررات  و قـوانين  الحاصـ  قـانون  3مـادة  يـك  بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
 نشـر  و تـدوين  تعيـين،  وظيفـه  كـه  اسـت  كشـور  مرجـع ثبـت رسـمي    تنها 1371 ماه بهمن وبمص ايران، صنعتي تحقيقات

   .دارد عهده به را ايران) رسمي(استانداردهاي ملي 
 29/6/1390سه شوراي عالي اداري مـورخ  نام موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب يكصد و پنجاه و دومين جل

  . جهت  اجرا ابالغ شده است  24/7/90مورخ  35838/206و طي نامه شماره يافته به سازمان ملي استاندارد ايران تغيير 
مؤسسـات   و مراكز نظران صاحب كارشناسان سازمان ، از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين
توليـدي،   به شرايط توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي ژوهشي،پ علمي،
كننـدگان،  مصـرف  توليدكننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  منصـفانة  و آگاهانـه  مشـاركت  از كـه  است تجاري و فناوري

نويس  پيش  .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان ا،نهاده تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و صادركنندگان
از  پـس  و شـود مـي  ارسـال  مربـوط  فنـي  هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران ملي استانداردهاي

ايـران   )رسمي( ملي استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها دريافت
  .شود مي منتشر و چاپ
كننـد   مي تهيه شده تعيين ضوابط رعايت با نيز صالح ذي و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

بـدين ترتيـب ،     .شـود  مـي  منتشـر  و چـاپ  ايـران  ملي استاندارد عنوان به تصويب ، درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة
ملـي   كميتـة  در و تـدوين  5 شـمارة  ايـران  ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شوند مي تلقي ملي ايياستاندارده
  .باشد رسيده تصويب به دهدمي سازمان ملي استاندارد ايران تشكيل مربوط كه استاندارد

المللـي الكتروتكنيـك    بـين  كميسـيون ، 1(ISO)اسـتاندارد   المللـي  بـين  سـازمان  اصلي اعضاي از ايران سازمان ملي استاندارد
(IEC)2 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و (OIML)3 كدكس غذايي  كميسيون 4رابط تنها به عنوان و است(CAC)5 

 آخرين از كشور، خاص هاينيازمندي و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كندمي فعاليت كشور در

  .شودمي گيريبهره المللي بين استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، هايپيشرفت 
 سالمت كنندگان، حفظمصرف از حمايت براي قانون، در شده بيني پيش موازين رعايت با تواندسازمان ملي استاندارد ايران مي

 از اجـراي بعضـي   اقتصـادي،  و محيطـي  زيسـت  مالحظـات  و محصـوالت  كيفيت از اطمينان حصول عمومي، و فردي ايمني و

 استاندارد، اجبـاري  عالي شوراي تصويب با وارداتي، اقالم يا /و كشور داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي

  و  صـادراتي  كاالهـاي  اسـتاندارد  اجـراي  كشـور،  محصـوالت  بـراي  المللـي بين بازارهاي حفظ منظور به تواندمي سازمان. نمايد
 فعال مؤسسات و هاسازمان خدمات از كنندگان استفاده به بخشيدن اطمينان براي چنين هم .نمايد اجباري را آن بندي درجه

 هاآزمايشگاه محيطي،زيست مديريت و كيفيت مديريت هايسيستم صدور گواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، در زمينة

 ضوابط اساس بر را مؤسسات و هاسازمان گونه اين زمان ملي استاندارد ايرانسا سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  و مراكز

 عملكـرد  بر و اعطا هاآن به صالحيت تأييد گواهينامة الزم، شرايط احراز صورت در و كندمي ارزيابي ايران تأييد صالحيت نظام

 و گرانبهـا  فلـزات  عيـار  تعيـين  سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  يكاها، المللي بين دستگاه ترويج .كندنظارت مي هاآن
  .است سازمان اين وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي تحقيقات كاربردي انجام

  
  

1- International Organization for Standardization 
2 - International Electrotechnical Commission 
3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  
4 - Contact point 
5 - Codex Alimentarius Commission 
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 استانداردتدوين كميسيون فني 

  »بهرنمونه برداري از يك   استانداردبراي طرحي  -فرآورده هاي غذايي و كشاورزي«
  

  يندگينمايا / سمت و  : رئيس
  مشكاني، اعظم السادات

  )ليسانس زيست شناسي(
 آموزشيخدماتي و مدير عامل شركت 

  تحقيقاتي مرجعان خاتمو
    :دبير

  دهقان، عبدالرضا
  )پروري ليسانس دام(

  سازمان جهاد كشاورزي استان هرمزگان
  

   )ءاسامي به ترتيب حروف الفبا: (اعضاء
  آريا فر، سامان

  )مهندسي شيمي ليسانس(
  

  زارع، صديقه
  )ليسانس كشاورزي(
  

  زارع زاده، مجيد
  )فيزيكفوق ليسانس (
  

  كياني، مريم
  )فوق ليسانس صنايع غذايي(
  

  منصوري، هدي
  ) مهندسي متالورژي ليسانس(
  

  مير احمدي، راضيه
  )ليسانس شيمي(
  

  يكتاپور، مريم
 )ليسانس كشاورزي(

  
  
  
  
  

شركت بازرسي فني و كنترل خوردگي 
  تكين كو

  
  ره كل استاندارد استان هرمزگان ادا
  
  

 اداره كل استاندارد استان هرمزگان 

  
  

  هرمزگان استان اداره كل استاندارد
 
 
  

شركت بازرسي فني و كنترل خوردگي 
  تكين كو

  
  اداره كل استاندارد استان هرمزگان

  
  

 اداره كل استاندارد استان هرمزگان
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  فهرست مندرجات
  عنوان
 ايران استاندارد يمل سازمان با آشنايي

  صفحه
  ب

  ج  كميسيون فني تدوين استاندارد
  ه  پيش گفتار

  1  هدف و دامنه كاربرد 1
  1  كليات 2
  3  چيدمان پيشنهادي 3
  4  قوانين حاكم بر تدوين و بندها 4

  21  نمونه برداريو تعاريف اصطالحات ) اطالعاتي(پيوست الف 
  30  ادلاصطالحات فني مع فهرست) اطالعاتي(پيوست ب 
  33  نمودار گردش كار بازرسي نمونه برداري) اطالعاتي(پيوست پ 
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  پيش گفتار
  

 "بهرنمونه برداري از يك  استاندارد طرح اوليه اي براي يك روش -فرآورده هاي غذايي و كشاورزي"استاندارد
و دويست و بيست و  يكهزار در و شده تدوين و تهيه همربوط فني هاي دركميسيون آن نويس پيش كه

  تصويب مورد 13/12/1391 مورخ خوراك و فرآورده هاي كشاورزي استاندارد ملي كميتة اجالس پنجمين
 تحقيقات و استاندارد مقررات مؤسسة و قوانين اصالح قانون 3 مادة يك بند استناد به اينك است، گرفته قرار

   .شودمنتشر مي ايران ملي ارداستاند عنوان به ، 1371 ماه بهمن وبمص ايران، صنعتي

خدمات،  و علوم صنايع، زمينة در جهاني و ملي هاي پيشرفت و اتتحولّ با هماهنگي و همگامي حفظ براي
اين  تكميل و اصالح براي كه پيشنهادي هر و شد خواهد نظر تجديد لزوم مواقع در ايران ملي استانداردهاي
 بنابراين . گرفت خواهد قرار توجه مورده مربوط فني كميسيون در نظر تجديد هنگام شود، ارائه استانداردها

   .كرد استفاده ملي استانداردهاي تجديدنظر آخرين از همواره بايد

  :است زير شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد اين تهية براي كه منبع و ماخذي
1-ISO 7002:1986, Agricultural food Products- layout for a standard method of sampling from 
a lot. 
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  بهرنمونه برداري از يك  استانداردبراي  طرحي -اورزيفرآورده هاي غذايي و كش

  و دامنه كاربرد هدف   1

براي تدوين روش نمونه برداري از  يك بهر از  عمومي ارائه طرح تعيين و ،هدف از تدوين اين استاندارد
 .مي باشد ،اييفرآورده هاي كشاورزي و غذ

مورد بحث قرار مي  ،برداريعمومي پيرامون تدوين روش هاي استاندارد نمونه  قوانيناين استاندارد، تنها  در
براي نمونه  ،بنابراين. في نفسه نمي تواند براي نمونه برداري مورد استفاده قرار گيرد ،اين استاندارد. مي گيرد 

 ،و پذيرش نيز تا حدي كه كاربر را از معناي منابع ديگر آگاه كندمحصوالت، مراحل آزمايش، بازرسي  برداري
   .مورد بررسي قرار مي گيرد

   كليات          2
  1استفاده از طرح       2-1

 تعيين و تنها به منظور راهنمايي ،بايد به خاطر داشت كه ،)3طبق بند (طرح اوليه اين استفاده از  موضوعدر 
دور از انتظار نيست كه برخي  ،بنابراين. گوي خاص باشد در موارد ديگر نيز پاسخ و مي توانداست ارائه شده 

از بندها يا عناوين ممكن است در شرايطي حذف شوند يا گاهي ممكن است بر حسب نياز بندهائي نيز به آن 
  .شوداضافه 

 طرح سند      2-2 

 شرح داده شدهاوليه  طرحان ترتيبي كه در هميشه بايد بندها را به هم ،برداريدر هنگام تدوين روش نمونه 
  .شوند گنجانيده، مشروط بر اين كه اين بندها قرار باشد در سند كنيداست ارائه 

 طوريه ب ،مي تواند تمام اطالعات مورد نياز را به شيوه اي منظم در سند پياده كند تهيه كنندهاين شيوه،  با

به عالوه، كاربر سند با اطالع از . كاهش يابد ،لب حائز اهميتاحتمال ناديده گرفتن يا فراموش كردن مطا ،كه
، اءصرف نظر از منش قادر خواهد بود ،كه سندي كه پيش رو دارد منطبق با طرح اوليه نگاشته شده است اين

زماني اهميت پيدا به ويژه اين موضوع  .استفاده كند با اطمينان از بندهاي سند  ،هدف و دامنه كاربرد روش
مقايسه روش هاي مختلف يا مقايسه ترجمه هاي در  د كه با ترجمه ناقص يا نيمه كاره اي از يك روشمي كن

  .روبرو باشيد مختلف از يك روش
  

1-Layout                                                                                                                                         
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 شماره گذاري بندها و زير بندها     2-3

يعني مطابق با نظام شماره گذاري  .شماره گذاري شوند ،زير بندها بايد در كل سند به صورت متوالي و بندها
 گنجانيدهكه در سند  ياز طرحشماره بندها يا زيربندهائي  ISO 21452ارائه شده در استاندارد  1نقطه اي

  ).1-2طبق بند(يد در توالي اعداد ذكر كنيمنشده اند را نبا

يا صورت هاي  برداريتر كه شامل چند روش نمونه  اين الگوهاي شماره گذاري متوالي را در سندهاي بزرگ
  .نيز مي توان به كار گرفت ،مختلف يك روش مي شوند

 اصطالحات فني     2-4

اين اصطالحات شامل  .استفاده شود ،رداريببايد از واژگان فني و تخصصي استاندارد در زمينه ي نمونه 
با نام  ISO/TC69 از سويمفاهيم ارائه شده در استانداردهاي بين المللي تهيه شده  ويژهبه مفاهيم آماري، 

  .مي شود ،"كاربردهاي روش هاي آماري"

طالحات كشاورزي از اصطالحاتي غير از اص و در بعضي موارد، ديده مي شود كه در بازار محصوالت غذايي
از سويتهيه شده  بين الملليهاي وب در استاندارد مص ISO/TC69 تعاريف مربوط به . استفاده مي شود

در پيوست ب نيز . شده اندو شرح داده كشاورزي در پيوست الف ارائه  و فرآورده هاي غذايي بردارينمونه 
با اصطالح  سنتي يك اصطالح هر كجا كه كاربرد. شرح داده شده استمعادل هاي انگليسي اين تعاريف 

 با نوشتن :براي مثال، نوشتبايد منبع اصطالح استاندارد را نيز  ،باشدآن تفاوت داشته استاندارد شده 
  .اصطالح سنتي  آن اصطالح استاندارد مترادف

بايد از اصطالحي  ،وقتي كه چند واژه ي مترادف در يك زبان رسمي ايزو براي يك مفهوم استفاده شوند
 شباهت و هم ،ان هاي رسمي ايزوبكه بيش از اصطالحات ديگر با اصطالحات موجود در ز ،فاده شوداست

وقتي در زبان هاي مختلف براي بيان يك مفهوم واحد از اصطالحاتي استفاده شود كه . خواني داشته باشد
 براي آن مفاهــيم هاي بين المللي 3هيچ شبــاهتي با هم ندارند و از سوي ديگـر، نمادها يا كوته نوشت

گونه نمادها و كوته نوشت ها در زبان هاي مختلف، پس از اصطالحات ذكر شوند تا  موجود مي باشد، بايد اين
  .د، بتوانند مفاهيم را درك كنندنخوانندگان آن از هر زباني كه باش

 انتخاب و واژه گزيني روش هاي نمونه برداري     2-5

نداردهاي بين المللي براي محصوالت مرتبط، از روش هاي نمونه برداري تا حد ممكن بايد در همه ي استا
  به عنوان مبنايي براي ارزيابي يك ويژگي خاص از يك محـصول ،اين هاي مشابه. مشابهي استفاده شود

  
                                                                                                             1-Point numbering system 

2-Numbering  of  divisions  and  subdivisions  in written documents                                           

3-Abbreviations                                           
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 موجبالبته در جائي كه واژه گزيني مشابه . باشد واژه گزيني نيز بايد تا حد ممكن مشابه. استفاده مي شوند
  .مي توان از واژه گزيني مشابه استفاده نكرد ،نتايج عكس شود

  )مراجعه كنيد 4به بند  ،براي مشاهده ي نظرات ارائه شده درباره ي هر يك از عناوين و بندها(چيدمان پيشنهادي            3

  عنوان 1
  مقدمه 2
  هدف 3
  دامنه كاربرد 4
  مراجع 5
  تعاريف 6
  )روش نمونه برداري( و اساس اصل 7
  ترتيب يا ساختار اجرائي 8
  پرسنل نمونه بردار 8-1
  معرفي طرفين ذينفع  8-2
  و سالمتي يمراقبت هاي امنيتي، بهداشت 8-3
  آماده كردن گزارش نمونه برداري 8-4
  پيش از نمونه برداري بهرشناسائي و بازرسي عمومي  9

  برداري و شرايط محيطيابزار نمونه  10
   ف نمونه و بسته بنديوظر 11
  روش هاي نمونه برداري 12
  اندازه نمونه 12-1
      1اوليهنمونه  برداشتن 12-2

  2اي و نمونه هاي كوچك و كم وزن انباشتهآماده سازي نمونه  12-3

  Increments 1-Taking of                                    .برداشت هاي اوليه از بهر براي تهيه نمونه اوليه مي باشد ،منظور-1

2-Reduced samples                                                                                                                                
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  )ادامه(چيدمان پيشنهادي 
  ته بندي شدهانتخاب نمونه هاي محصوالت از پيش بس 12-4
  كردن و عالمت گذاري نمونه ها و ظرف هاي نمونه )پلمب(بسته بندي، بستن و مهر و موم 13
  پر كردن و بستن ظروف نمونه ها 13-1
  عالمت گذاري كردن 13-2
  بسته بندي كردن نمونه ها به منظور نگه داري و يا حمل و نقل 13-3
  نقل نمونه هاو حمل و  انبار داريمراقبت هاي الزم در طول  14
  گزارش نمونه برداري 15
  ائيرجزئيات اج 15-1
  بهرحاوي  1هاي جزئيات بسته هاي واحد يا پوشش 15-2
  مواد نمونه برداري شده 15-3
  روش نمونه برداري 15-4
  نمونه ها) پلمپ كردن(بستن و مهر و موم  ،عالمت گذاري 15-5
  ها پيوست 16

  بندهاي آنبر اين استاندارد و قوانين حاكم      4
دستورالعمل هايي براي گروه كاري "قسمت هاي دوم و سوم  شده دربه عنوان مكمل براي قوانين ارائه  زيرقوانين  -ياد آوري
  .مي باشند ،"فني ايزو

  عنوان    4-1
  اين عنوان بايد نشانه . عنوان استاندارد بايد در نهايت شفافيت و اختصار، بيان گر محتويات سند باشد

  : زير باشد مطالبي دهنده 
   .وجود دارداست نمونه برداري شده  بهرفرآورده ي مورد نظر، به صورتي كه در  -الف
  دسته بندي نمونه هاي نهايي و هدف از نمونه برداري -ب

  نمونه برداري -قهوه فوري بسته بندي شده در بسته هاي آستردار ،3346استاندارد ملي ايران شماره  :مثال
  مقدمه   4-2
  و ـه شده و به نحـران نوشتــق با خواسته هاي كاربــبايد مطاب ،)دمهـمق وجوددر صورت (قدمه ي استاندارد م

  
                                                                                                                                                                  1-Enclosure 
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  را به همراه ادهـاسـتف ه برداري و طرح اوليه موردــاب روش هاي نمونخمطلوب، پيش زمينه ي كوتاهي از انت
  .به كاربر ارائه دهد ،هرگونه اطالعات ديگري كه براي فهم و استفاده از استاندارد الزم باشد

  هدف    4-3

ويژگي هاي اقدامات انجام گرفته و محصول يا  :براي مثال. گنجانداين بند بايد محتوي استاندارد را در خود ب
اين بند بايد عنوان استاندارد را به طرزي عميق تر از . محصوالتي كه اين اقدامات روي آن انجام مي گيرد

  .انعكاس دهد پيش

هدف و "نوان آميخته شود و تبديل شود به ع ،4-4 موضوع بندبا  موضوعاين  ،براي راحتي كار بهتر است كه
اين . بيان شود ، هم چنين بايد هر جا كه بهتر باشد هدف از نمونه برداري هاي انجام گرفته ،"دامنه كاربرد

  :محدود شوند زيرف ااهداف مي توانند به يكي از اهد
  : آماده سازي و تهيه ي نمونه انجام مي شود تا :براي مثال: اهداف تجاري -الف

  .را به فروش گذاشتبر مبناي آن بتوان آن  - 1

  .با آزمايش مشخص شود كه ماده ي ارائه شده براي فروش با انتظارات توليد كننده هم خواني دارد- 2

  ؟با آزمايش مشخص شود كه آيا تحويل به مشتري با جزئيات قرار داد هم خواني دارد يا خير- 3
  :اآماده سازي و تهيه ي نمونه انجام مي شود ت :براي مثالاهداف فني  -ب

با آزمايش هاي انجام شده، يك يا چند ويژگي ماده، از قبيل ويژگي هايي كه روي سالمت و ايمني آن  - 1
براي غذاها، وجود آالينده هاي مضر كه از كشاورزي يا فرآوري  :براي مثال(تاثير مي گذارند مشخص شود 

  يماري هاي مختلف يا فساد ب سببهايي كه اشد، وجود باكتري ها يا متابوليت محصوالت به جا مانده ب
   .)ماده ي غذايي مي شوند

   .در طول فرآيند توليد يا ساخت، كنترل و نظارت بر كيفيت فرآورده ي غذايي به عمل آيد - 2

  .بسته كنترل و مورد بازرسي قرار گيردهر محتويات  - 3

  .شودماهيت هر گونه فرآورده ناشناخته مشخص انجام آزمايش، با  - 4

   .ماهيت مواد شناخته شده تاييد شود ،آزمايش انجامبا  -  5

  .از طريق ويژگي هاي آن ماده تعيين شود ، آزمايش، منبع يك ماده داده شده راهاز  - 6

قابل  ،، هر گونه انحراف فاحش در تركيبات آن هاراهتركيب طبيعي و معمولي مواد تعيين شود، از اين  - 7
  .تشخيص خواهد بود



6 

  

كه ماده داده شده از نظر نوع و كيفيت براي هدفي كه براي آن در نظر گرفته  ،با آزمايش مشخص شود - 8
  ؟شده بود، مناسب است يا خير

  .با گذشت زمان پايش شوند ،تغييرات ايجاد شده در خصوصيات مواد - 9
   :آماده سازي و تهيه نمونه انجام مي شود تا:براي مثال :اهداف قانوني -پ

شده براي فروش يا براي وارد شدن به كشور،  عرضهكه مواد  ،مشخص شود الزم آزمايش هايبا انجام  - 1
حفاظت از مصرف كننده، يا كنترل بهداشت ( ؟گوي نيازها و پرسش هاي حقوقي و قانوني است يا خير پاسخ

  .)مانند آن هاو 
  .به عنوان يك نمونه ي مرجع نگه داري شود - 2
   .گيرد انجامالزم  هاي آزمايش ،رم شناختيجدر ارتباط با تحقيقات  - 3
كه براي تركيب و ماهيت شان اقدامات كنترلي قانوني  ،در ارتباط با فرآيندهاي تخليه مواد در محيط - 4

  .الزم به عمل آيد آزمايش هايوجود دارد، 
  .رار نمي گيردق ،ردامنه كاربرد روش نمونه برداري از يك بهدر ،2گاهياز نمونه هاي آزمايش 1آزمايهآماده كردن   -ياد آوري

  دامنه كاربرد    4-4
كه آيا  ،اين بند بايد در بر گيرنده ي تمام اطالعاتي باشد كه بتواند به كاربر اين امكان را بدهد تا قضاوت كند

استاندارد به كار گرفته شده براي فرآورده يا فرآورده هاي مورد نظر كاربرد دارد، يا محدوديت هائي در اين 
  :حائز اهميت هستند زير طالبم. مسير وجود دارد

  .هدف از انجام نمونه برداري -الف
به نتيجه گيري حدود دقت  راهاز  كه اين هدف حداكثر خطاي نمونه برداري قابل قبول، مشروط به اين –ب 

ارائه نمونه ها و در نظر گرفتن آزمايش هايي كه اين سطوح احتمال، استفاده از  :براي مثال. باشد آمده دست
  .وندمي ش

اشاره كند  ،بايد به فرآورده يا فرآورده هائي كه روش نمونه برداري روي آن ها اعمال مي شود ويژهاين بند به 
. مشخص كند ،و محدوده هائي را نيز كه در آن محدوده ها روش نمونه برداري مي تواند بدون تغيير اجرا شود

بهرهاي ايجاد  :مانند(اقدامات فرعي ر قرار داده و را مد نظدر بهر اين محدوده ها بايد تغيير پذيري موجود 
فاكتورهاي مختلفي كه . را نيز مورد توجه قرار دهد) كوچك تر و آزمايش هاي ويژه در محل يا در آزمايشگاه

  :به شرح زير مي باشند ،در تعريف دامنه كاربرد سند بايد در نظر گرفته شوند
مصرف مستقيم، ماده ي خام  :براي مثال(ورده در نظر داريم هدف تعريف شده اي كه از محصول يا فرآ -الف

  .)محصول نهـايي و آماده مصرف ، يامصرفبراي  محصول جانبي ،افزودني فرآيند ،3واسطا ماده حد ي
  

                                                                                                                             1-Test samples       
                                                                                                                             2-Laboratory samples       

                                                                                                                             3-Intermediate        
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  .)مانند آن ها مايع، پودر، دانه درشت و :براي مثال(حالت فيزيكي فرآورده  -ب 

  .اندازه محموله يا بهر -پ

بسته بندي شده، در حالت  موادكاربرد دارد يا براي  ،اي انباشتهمواد كه آيا روش مورد استفاده براي  اين -ت
   .شوندمشخص  داموي ماهيت و تعداد ظرف هاي حاو ،دوم، در صورت لزوم، بايد اندازه

فيزيكي، شيميايي، حسي، باكتري شناسي يا  :براي مثال(گيرد  انجامنوع آزمايشي كه بايد روي نمونه ها  -ث
  .)آزمايش هاي تركيبي

  .)عمده فروشي يا خرده فروشي :براي مثال(سطح توزيع در بازار  -ج

  مراجع    4-5

اي استفاده از سند استاندارد ضروري هستند را ذكر كاملي از سندهاي ديگري كه بر فهرستاين بند بايد 
  . كند

استفاده شده است را در خود بگنجاند،  منبعبه عنوان  تنهانبايد مداركي كه در تدوين استاندارد از آن ها  فهرستاين   - ياد آوري 
  .ين بند ذكر كردهم زيريك بند ديگر، يا در يك زير بند در  زيراين گونه مدارك را مي توان در صورت لزوم، 

  تعاريف    4-6

 ،شده در مدارك بايد تا آن جا كه امكان دارد از ميان اصطالحات حاضر در پيوست الفاصطالحات استفاده 
 كليهالزم است كه  ،تن يا به منظور رضايت بيشتر كاربر مداركفهم بهتر م برايچنين،  هم. انتخاب شوند

  ).4-2طبق بند (بند، همراه با تعريف آن ها بياوريم اصطالحات فني موجود در مدارك را در اين 

  اساس روش نمونه برداري    4-7

چنين  هم. مراحل ضروري استفاده شده در روش نمونه برداري را ذكر كند ،بايد به صورت خالصه ،اين بند
هدف از  ه،شدماهيت فرآورده ي نمونه برداري  مانندعواملي . شودداليل انتخاب اين مراحل نيز بايد ذكر 

عواملي هستند كه روش مورد  ،مطلوبسطح بازرسي مناسب با  برداريو يك طرح نمونه  برداريانجام نمونه 
  .استفاده را تعيين مي كنند

بايد ويژگي عملياتي كار كردي طرح نمونه برداري مورد استفاده و فرضيات موجود در محاسبه ي  ،اين بخش
به كار گرفته شده و دامنه  "اصل"ه برداري انتخاب شده بستگي به روش نمون. اين ويژگي را يادآور شود

  :مي گيرد انجام، نمونه برداري براي اهداف زير :براي مثال. كاربرد دارد

  .2انباشتهبهر  1يكنواختتوزيع غير براي تعيين  نمونه برداري -الف
  
  

1-Heterogeneity                                                                                                                                                            
2-Bulk lot                                                                                                                                                                       
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  .ارزيابي تغيير پذيري ميان اجزاي يك بهر و نوع توزيع فراواني در آن بهر براي نمونه برداري -ب

  .ارزيابي ميانگين يكي از ويژگي هاي يك بهربراي نمونه برداري  -پ

 ،1نمونه برداري ناحيه اي(نمونه برداري براي ارزيابي تغيير پذيري ميان قسمت هاي مختلف يك بهر  -ت
   .)2ي اليه اليهنمونه بردار

  .نقايصنمونه برداري براي ارزيابي تعداد معايب يا نواقص موجود در يك بهر و توجه به شدت آن  -ث

نمونه ( حركتيك فرآورده ي در حال  با گذشت زمان براي ارزيابي تغيير پذيرينمونه برداري براي  -ج
  .)نظام مند يا دوره اييا  متواليبرداري سيستماتيك 

  :، مانندديگر رداري به عنوان بخشي از الگوهاي پيچيده ترنمونه ب -چ

از هر كدام از گروه  ،نمونه برداري سهميه اي كه در بهرهاي ناهمگن انجام مي گيرد، به اين صورت كه- 1
  .بر مي داردآن ها را  3كسري قسمت هايهاي موجود در يك بهر، 

  .نيز مي شودآن ها يا هر دو  آزمون، بازرسي :لشام ،ونه برداريمنمونه برداري ترتيبي كه عالوه بر ن- 2

بر مبناي اصول  ،به طور كامليا  به صورت جزئيكه آيا روش نمونه برداري  ،چنين بايد نشان داده شود هم
 پيرويين قراردادي بر مبناي تجربه يا اقتضاي شرايط يك الگوي مع از كه آماري بنا نهاده شده است يا اين

هر جا كه امكان  .)مانند آن هاچند گانه، نمونه برداري چند مرحله اي و  برداري نمونه نمونه مركب،(مي كند 
  چه از اصول آماري استفاده  گيرد و چنان انجامداشته باشد، نمونه برداري بايد بر مبناي اصول آماري 

خطرهاي موجود  براي ارزيابي. بايد خطاهاي آماري تخمين زده شده يا ارزيابي شده را بيان كنيم ،مي شود
، نام "توزيع نرمال"فاكتوري ناشناخته است از  ،كه توزيع متغير در فرآيند نمونه برداري فرآورده ها، در جائي

  .برده مي شود
  ساختار اجرائي    4-8

البته در صورتي كه اين اقدامات موجود (گرفته  انجامبايد به طور خالصه به اقدامات ساختار اجرائي  ،اين بند
  .اشاره اي كوتاه داشته باشد تا توجه خواننده ي سند را به خود معطوف كند ،)باشد

  پرسنل نمونه بردار   4-8-1

ارائه  ،متخصص و ناظر كاركنان :از قبيل برداريجزئيات مربوط به نوع و تعداد پرسنل مورد نياز براي نمونه  ،جا در اين
بايد در اين قسمت به نياز نمونه برداري  ،ي انجام مي شوددر مواردي كه نمونه برداري براي اهداف حقوق. مي شود
  .اشاره شود ،متعهد حقوقي در فرآيند نمونه برداري حضورفرد مذكور به

  
1-Zone sampling                                                                                                                             
2-Stratified samplin                                                                                                           
3-Aliquot parts                                                                                                                                
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  كه عمل نمونه برداري را مطابق با  ويژهسازمان ها و موسسات نمونه برداري به  بهدر برخي موارد مي توان  -ياد آوري

  .نيز اشاره كرد انجام مي دهند،قراردادهاي تجاري يا حقوقي 

  ذينفع اشاره به طرفين   4-8-2

نمونه برداري به  ،اختالف نظرها، حكميت قضاييائي، مجادله ها و رگذاري اج قانون :مانند مواردي براي در صورتي كه
بايد شواهدي دال بر موثق و قانوني بودن آن  ،گيرد، براي رسميت بخشيدن به نمونه برداري انجامروش استاندارد 

گرفته براي معرفي گروه هاي ذينفع  انجاماين شواهد بايد به صورت شفاف بيان شوند و تدابير و اقدامات . ددارائه گر
  .شوندد ارائه اهبه عنوان شنيز  ،مونه برداريدر ن

  :مالحظه كنيددر زير مي توانيد نمونه هاي مختصري از گروه ها يا عوامل ذينفع در نمونه برداري را 
  .مالكان، توليد كنندگان، سازندگان و فروشندگان بهر -الف
  .نقل مي شوديا محفظه اي كه محصول در آن نگه داري شده يا حمل و  1بارگنجصاحبان  -ب
  .هابهر 2يحمل كننده ها -پ
  .بيمه گرها -ت
  .خريداران بهرها -ث

انطباق آن با الزامات حقوقي يا قانوني بررسي شود، در اين  ،اگر نمونه برداري به اين هدف انجام مي شود كه
در دعاوي  اگر بهرها. دولت انجام داد از سوينمونه برداري را بايد با توجه به ضوابط تعيين شده  ،صورت

و  قانونياجازه ي مراجع  ،براي انجام هر يك از مراحل نمونه برداري ،قضائي مطرح شود، الزم است كه
  .صادر گردد ذيصالح كشور در موارد ذيربط

  مراقبت هاي امنيتي، بهداشتي و سالمتي   4-8-3

هرگونه تهديد يا خطر بهداشتي، كاهش  برايدر بخش هائي از استاندارد، بايد به ارائه ي دستورالعمل هاي الزم 
براي اين مهم، بايد كليه ي اصول بهداشتي و ايمني . شوداشاره  ،سالمتي و امنيتي در طول فرآيند نمونه برداري

اشاره  ،محصوالت مورد نظر، و اقدامات الزم در محل نمونه برداري 3يئجاه ب جامربوط در هنگام خريد و فروش يا 
در جائي كه الزم . نيز بايد ذكر شوند همانند آن هامني ضروري و تسهيالت بهداشتي و چنين تجهيزات اي هم. كرد

. ارائه گردد ،مواردي از قبيل ريختن يا شكستن مواد، مواد زائد يا پس ماندها براياست بايد دستورالعمل هاي مرتبط 
. مانند آن ها راي مقابله با آتش سوزي واقدامات الزم ب، 4هاتوصيه هاي مربوط به موارد برخورد با پادزهر :براي مثال

 ،به آن ها اشاره مي شود 14-4و  13- 4اين دستورالعمل ها مي توانند روي عالمت گذاري نمونه ها كه در بندهاي 
  .گذار باشندتاثير 

  
1-Container                                                                                                                                                                
2-Transporters                                                                                                                                                                           

3-Handling                                                                                                                                                                   

4-Antidotes   
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  امضاي گزارش نمونه برداري   4-8-4

و  ءگزارش نمونه برداري بايد به امضا ،در اين موارد ،اشاره كرديم، بايد توجه داشت كه 2-8-4در مواردي كه در بند 
به . برسد) گروه هاي ذينفع(طرفين مربوط ) به نوعي تائيد امضاي اول است ، كهيعني امضاي ثانوي(ظهر نويسي 

اهداف حقوقي انجام  اهاي نمونه برداري كه ب پروژهشده توسط متصديان نمونه برداري در ارائه  گزارش هاي عالوه،
با الزامات قانوني  نمي شوند، بايد اين مطلب را در خود جاي دهند كه آيا روش هاي نمونه برداري به كار گرفته شده

  ؟هستند منطبق 

  بازرسي كلي بهر  و شناسايي    4-9

  :را در خود منعكس كند به شرح زير بايد ضرورت هاي ،اين بند

بايد تعداد، مقدار  ،گيرد و براي اين منظور انجامنمونه برداري بايد  آغازشناسايي بهر مورد نظر، پيش از  -الف
مقايسه  ،يا حجم كلي بهر و عالمت هاي روي ظروف و برچسب ها با نمونه هاي مرتبط موجود در اسناد

  .شوند

چرا كه اين  .بايد در نظر گرفته شوند ،بهر، محيطي كه بهر در آن قرار دارد جزئيات مرتبط با شرايط -ب
  .مقوله ها با فرآيندهاي نمونه برداري و در نهايت با ارائه ي گزارش نمونه برداري ارتباط مستقيم دارند

 بهر را جدا كرده و يا اگر محصول بيش از حد ناهمگن است، بهر را به بخش آسيب ديده يقسمت ها -پ
تر در  كوچكاين بخش هاي كوچك تر را نيز به عنوان بهر هاي  .هاي كوچك تر همگن تر تقسيم مي كنيم

  .نظر مي گيريم

اين . شودمشخص  ،بايد چگونگي عالمت گذاري واحدها يا بخش هاي مختلف بهرها ،باشدچه الزم  چنان -ت
شود تا در نمونه برداري هاي بعدي با عالمت گذاري بايد با استفاده از شماره سريال هاي متوالي انجام 

شماره گذاري به  به طور معمول. استفاده از جدول هاي اعداد تصادفي بتوان از آن شماره ها استفاده كرد
انتخاب آن ها بايد بر مبناي الگوي شماره گذاري به كار  وليكن ،صورت قراردادي يا سليقه اي انجام مي گيرد

  .گرفته شده باشد

يا رد محموله بايد در روش نمونه برداري مورد پذيرش الزامات قانوني  يا شرايط حاكم بر 1ميفواصل حج -ث
  .شودمشخص  ،استفاده

مشخص كنيد كه چگونه مي خواهيد با آالينده هايي كه مي توان آن ها را ، پيش از انجام نمونه برداري  -ج
  .به منظور انجام آزمايش نگه داريدنيز ها را  در صورت لزوم مي توانيد آالينده ،سازي كرد برخورد كنيد پاك

  

  
  
  Intervals-1                                                      .تن يك نمونه 500به ازاء هر : براي مثالفواصل حجمي جهت نمونه برداري؛  -1
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  ابزار نمونه برداري و شرايط محيطي  4-10

ابزارهاي مورد نظر بايد به ترتيب منطقي  .انجام نمونه برداري مي شود برايشامل ابزارهاي الزم  ،اين بند
ابزارهاي به كار گرفته شده بايد متناسب با شرايط محيطي حاكم بر نمونه برداري انتخاب شده . شوند فهرست

ه نحوي اين ابزارها بايد ب. دنباش ،كه قصد نمونه برداري از آن را داريم و پاسخ گوي نيازهاي فيزيكي محصولي
بايد از ابزارهائي استفاده  تا آن جا كه بتوان. كه حالت فيزيكي محصول را تغيير ندهند ،به كار گرفته شوند

  فراهم آوردن  برايبايد  ،در صورت استفاده از اين ابزارها. شده در استاندارد باشند نوشتهتابع مقررات  شود كه

آن ها با يكديگر   1ابزارهاي خاص و جمع بندي. شود شتهنومراجعات علمي بعدي، مرجع استاندارد مورد نظر 
كه اين شكل بايد منطبق با استانداردهاي بين المللي مربوطه ي  ،را مي توان در يك نمودار يا شكل نشان داد

  .باشد ،" 2فنيطراحي  "، بخش ISO/TC10 از سويارائه شده 

گرد و از ، عاري بودن روشناييشرايط جوي،  لكنتر ،3سترون سازي :مانند(بايد شرايط ديگر  ،در اين بند
كه مي توانند در پيش برد بهتر فرآيندهاي نمونه برداري و نيز در محافظت از محصول ، )خاك، هواكشي

نيز  ،نمونه برداري شده، از جمله خود نمونه ها، در برابر هرگونه عامل زيان آور محيطي مفيد واقع شوند
  .شوند نوشته

 پيشنيز پيرامون آماده سازي و محافظت صحيح از ابزارها در طول نمونه برداري و نيز  يشرحچنين بايد  هم
  .از آن ارائه شود پسو 

  ظروف نمونه و بسته بندي هاي ويژه  4-11

شرايط الزم براي ظروفي كه نمونه ها در آن ها نگه داري مي شوند، از جمله نوع، اندازه و  كليهجا  در اين
 :مانندچنين شامل مواردي  اين جزئيات هم. بايد مورد بحث قرار گيرد ،ف مورد نظرميزان متناسب با هد

در صورتي كه هر يك از . جنس ظرف، ويژگي هاي فيزيكي و شيميايي آن، روش بسته بندي آن نيز مي شود
به صورت اگر بهر به گونه اي است كه بايد . بايد به آن اشاره كرد ،اين ويژگي ها در استاندارد موجود باشد

براي كنترل دما، محافظت از بسته در حمل و نقل، يا به منظور  :براي مثال(ويژه آن را بسته بندي كرد 
بسته بندي نمونه ها به منظور نگه "ويژگي آن ها را در يك بند يا زير بند با عنوان  ،)انطباق با الزامات قانوني
  .دكرذكر  ،)3- 13-4بند با مطابق (داري و يا حمل و نقل

  :اشاره كرد مطالب به شرح زيرمي توان به  ،جزئيات پيرامون برخي ويژگي هاي بسته بندي ها نوشتندر 

كه پيش از پركردن ظروف از نمونه ها،  ،ممكن است نياز باشد گاهي توصيه شود(پاكيزه بودن ظرف  -الف
  ).م شودپاك سازي، خشك كردن، استريليزه كردن يا اقدامات ديگر انجا :مانندعملياتي 

  
1-Assembly                                                                                                                                                                      

2-Technical drawings                                                                                                                                                   

3-Sterillization                                                                                                                                                               
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  :كيفيت ظرف به خصوص -ب

  .يا واكنش ناپذير بودن ظرف در تماس با نمونه بي اثر بودن - 1

   .ماندگاري مواد نظرمتناسب بودن ظرف ها از  - 2

  چه يك  به منظور توانائي ظرف در مقاومت در برابر خطرات در طول حمل و نقل، چنان ،استحكام ظرف -3
براي . ضروري است ،حمل و نقل برايواعد جاري و معمول ق پيروي ازماده ي خطرناك درون ظرف باشد، 

بايد در صورتي  ،محفظه هاي نمونه تحت فشار كه به عنوان ظرف نمونه برداري به كار برده مي شوند :مثال
  .كه به شكل مناسبي مورد آزمون هاي فشار قرار گرفته باشند

جلوگيري از هرگونه تماس نامطلوب  راهاز  :لبراي مثامدت زمان مورد نظر،  جلوگيري از تغيير نمونه در -4
  .نور، گرما يا پرتوهاي ديگر، ورود يا خروج رطوبت يا بخار يا گازهايي ديگر با نمونه: مانندعواملي 

يك ظرف غير قابل نفوذ در  زماني كه :براي مثال. بررسي كاربرد نمونه راهانتخاب كيفيت ظرف نمونه از  -5
 تنهانمونه اي با همان مواد كه حالي كه براي در  ،د فرار موجود در نمونه الزم باشدبرابر هوا براي تعيين موا
  .رات به كار مي رود، وجود يك بسته با اليه پالستيكي هم مي تواند كافي باشدبراي اندازه گيري اندازه ذّ

مي تواند ه ك ،حذف اين فضاي خالي ،نمونه اضافه نمودنظرف بسته بندي پس از  1فضاي خالي باالي -پ
كره (2و كف كردن خوردنبه شدت تكان  :براي مثال[تغييرات نامطلوب در وضعيت نمونه ها شود سبب
  .] خامه )گيري

  .قابل پلمپ كردن بوده و از امنيت كافي برخوردار باشد ،به گونه اي كه ،طراحي ظرف نمونه -ث

  نمونه برداري دستورالعمل        4-12

  هاندازه ي نمون    4-12-1
نمونه هاي آزمايشگاهي  ،4انباشتهنمونه هاي  ،3اوليههاي نمونه (و تعداد نمونه هاي مختلف اندازه  بايد ،در اين زير بند

به منظور فراهم شدن  ،ماهيت و اندازه ي كل بهر و مطابقت با شرايط مورد قبول در اين زمينه نظراز  ،)مانند آن هاو 
  .شود نوشتهو زمان قرار گرفتن نمونه ها بايد  موقعيتهم چنين . يردامكان تحليل آماري مورد توجه قرار گ

  نمونه اوليهبرداشتن  4-12-2

مورد نياز را در خود  ي اوليه هاي نمونه تمامبايد دستورالعمل هاي مرتبط با اقدامات الزم براي گردآوري  بند،اين 
  را مشخص كنند، پر  كردن ظرف ها از نمونه اوليه  هم چنين در رابطه با جمع آوري اطالعاتي كه بتوانند . جاي دهد

  
1-Headspace (ullage)                                                                                                                                                    

2-Churning                                                                                                                                                                    

3-Increments                                                                                                                                                                 

4-Bulk                                                                                                                                                                            
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نمونه ها و در رابطه با محافظت يا مرتب كردن بخش هائي از بهر كه نمونه برداري شده اند، بايد دستورالعمل هايي در 
  .آورده شود بنداين 

كه پيش از  ، و كم اهميت تري مي شود اوليهبررسي و استفاده از ابزارها و هر اقدام  :ماننداين اقدامات شامل كارهائي 
 بهراز  ،...كردن و  مخلوط كردن، ذوب :براي مثال(به آن ها نياز است  نمونه اوليه حيح و واقعيص اقدام به جمع آوري

  .)محتويات ظرف هايي كه قرار است نمونه برداري از درون آن ها انجام شوديا از در حجم زياد

 1و نمونه هاي كم وزن) تجمعي ( آماده كردن نمونه ي انباشته         4-12-3

نمونه هاي اوليه با مخلوط كردن آن ها  تمام شامل توليد نمونه ي انباشته از طريق در كنار هم قرار دادن ،اين زير بند
تقليل براي ايجاد يك نمونه ي  ،براي توليد يك نمونه انباشته، يك دست و همگن يا از طريق مخلوط كردن و سپس

  مخلوط كردن، كاهش) مكانيكي يا غيره(اي توليد اين نمونه ها شامل عمليات ميان مرحله . كم وزن مي شود
زماني كه فرآيند نمونه برداري قصد دارد ناهمگني هاي موجود در بهر يا تغيير . مي شود ات و تقسيماندازه ي ذر

را تخمين بزند، از مخلوط كردن نمونه هاي اوليه در همان ابتداي كار ) 7-4مطابق با بند (پذيري مشخصه هاي آن ها 
مرتبط با چگونگي قرار دادن نمونه ها در ظرف يا حامل آن، بايد  مقررات و ضوابطدر صورت نياز، . ري كردبايد جلوگي
  .قيد شود

نمونه هاي ) كه ممكن است آن جاتا (هم چنين بايد روش توليد و قرار دادن تعداد مورد نياز  ،اين زير بند
 ،تعداد نمونه ها بايد به اندازه اي باشد. نيز شامل شودآزمايشگاهي تكراري مشابه با سايز مناسب در درون ظروف را 

  .قراردادي، كافي باشدآزمايشي و  ،كه براي مرجع قراردادن، نظارت و هدف هاي قانوني

 انتخاب نمونه ها از ميان محصوالت بسته بندي شده        4-12-4

 چگونگي به كارگيري برنامه هاي نمونه برداري    4-12-4-1

بايد  ،پيروي كرده باشند)  GMP( 2در توليد آن از شرايط خوب توليدو بسته بندي شده باشد  پيشاز  چنان چه بهر
  .اين بهرها، از معيارهاي آماري استفاده شود روش هايبراي پذيرش يا عدم 

به  نيازمند در دست داشتن تمامي داده هاي مربوط آماري، معموالً  روش هايتوسط  انجام هر گونه ارزيابي كيفي
ارزيابي كيفي (اين نتايج را مي توان از سرويس هاي كنترل كيفي كارخانه . محصول يا خاصيت مورد نظر مي باشد

با اين شيوه، مي توان از راه تحليل و بررسي خصوصيات آماري اين  .تهيه كرد ،)از نمونه برداري پيشانجام شده 
، توزيع ويژگي هاي انتخاب شده يا يك دست بودن و همگني رداستانداميانگين فرآيند، انحراف  :براي مثال(محصوالت 

  .، يك طرح نمونه برداري مناسب، انتخاب كرد)بهرها
همان گونه (موجودر در انتخاب يك طرح نمونه برداري، بايد به تمامي اطالعات مرتبط با توزيع ويژگي هاي مورد نظ

يك الگو از ميان الگوهاي ارائه شده در استانداردهاي ملي  هم چنين، هنگام انتخاب. ، توجه كرد)كه قبالً اشاره شده
  .مواد غذايي يا محصوالت مورد نظر، توجه كافي داشت خاصبايد به ويژگي هاي  11496و شماره  6665ايران شماره 

   
  

1-Reduced                                                                                                                                                                      
2-Good Manufacturing Practice                                                                                                                                    
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، انتخاب نشوند 11496 شماره و 6665شماره ملي ايران ز ميان الگوهاي ارائه شده در استانداردهاي هرگاه اين الگوها ا
برداري انتخاب شده و نمونه كاملي پيرامون علت انتخاب يك الگوي ديگر و علت انتخاب طرح  شرحزير بند بايد 

  .ارائه كند ،ي بين المللي الگوهاي انتخاب شده از استانداردها

كه در نمونه برداري مواد غذايي، هم زمان چندين هدف وجود دارد، در نتيجه طرح هاي نمونه برداري  از آن جا
، معــيارهاي )طرح هاي با متغير خاص( خالـصويات ـ، محت1)طرح هاي كيفي(مختلفي نيز براي تخمين معايب كاال 

از  ،آالينده ها :براي مثال(بط با سالمتي و ويژگي هاي مرت) نامشخص استانداردمختلف با انحراف  هاي روش(تركيبي 
  .الزم مي باشند ،)طريق طرح هاي نمونه برداري كه براي شرايط ناهمگن مناسب هستند

طرح هائي در  ،)11496ملي ايران شماره  مطابق با استاندارد(مي گيرد  انجامزماني كه بازرسي از طريق متغيرها 
در سطوح پيشرفته ي بازرسي يا در صورت . نس ناهمگن ترين ويژگي هستنداولويت قرار مي گيرند كه مبتني بر واريا

 ارائهتغيير سطح بازرسي مي توانند و مقررات در دست داشتن اطالعات تكميلي كافي در مورد ميانگين فرآيند، قوانين 
ئه شده، مشاهده درباره بازرسي و نمونه برداري اطالعات مختصري را در نمودار گردش كار ارا پدر پيوست (شوند 
  ). كنيد

 چگونگي برداشتن نمونه ها    4-12-4-2

صرف هر بهركاال  ،بهتر است كه. انتخاب شونديد مطابق با يك تكنيك عدد تصادفي در هنگام نمونه برداري، اقالم با
ت فاسد شدن يا در صور تنهاتنها يك بار نمونه برداري شود، نمونه برداري مجدد نظر از نوع نمونه برداري انجام شده؛

  .اقالم برداشته شده، مجاز است) صدمه(از دست رفتن 

در  .ترين تعداد اقالم مي باشد، انجام شود اقالم بايد طبق طرح نمونه برداري كه نيازمند بيش انتخاببرداشتن يا 
ك تر با ارائه ي اين گروه هاي كوچ. طول مراحل نمونه برداري، گروه هاي كوچك تري از اقالم نيز بايد انتخاب شوند

 راهو از  اين گروه هاي كوچك تر بايد به صورت تصادفي. داده هاي مورد نياز، به ارزيابي هاي ديگر كمك مي كند
اگر مقدار اقالم انتخابي، براي آزمايش هايي كه با . انتخاب شوند ،تفكيك كردن اقالم مورد نظر از ميان بهر بزرگ تر

  .برداشته خواهند شد ،في نباشد، اقالم اضافي در كنار آن اقالماهداف مختلف انجام خواهند شد كا

بايد اقدامات مقتضي در ارتباط با كنترل (بهر برداشت جايي ه حين جاب بايد اقالم مورد نياز را در ،در صورت امكان
  .)نوارهاي نقاله رعايت گردد روي در هنگام انتخاب اقالم از تكيفي

 ،انجام گيرد 2مخرب آزمايش هايوقتي . اري در سطح معمولي پيشنهاد مي شوندبه طور كلي، طرح هاي نمونه برد
  هاي زماني كه نمونه  .)طرح هاي جاي گزين(بايد به اندازه نمونه هاي تقليل يافته و كم وزن توجه خاصي نمود 

به  ،مونه هاي اضافيگيرد تا ن انجامبايد اقداماتي براي مخلوط كردن و كاهش نمونه ها  ،بزرگ تر برداشته مي شوند
  .بهر كاال برگردانده شوند

  
  

1- Attribute plans                                                                                                                                                           
2-Destructive examinations  
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 نقص هاي بحراني و محدود كننده    4-12-4-3

  به دست آوردن شواهدي دال بر خطراتي كه  :براي مثال(بحراني  نقايصروش هاي نمونه برداري با هدف بازرسي براي 

  .اغلب در شرايط ناهمگن انجام مي شوند ،)ماده ي غذايي مورد نظر براي سالمتي خواهد داشت

راه حل معمول اين است  ، زماني كه بازرسي از نوع غير مخرب باشد. دهندمي  گروه خاصي را تشكيلبحراني  معايب
چنان چه هرگونه . نمونه با كل بهر كاال برابر بوده و عدد پذيرش برابر صفر باشداندازه  شرط گذاشته شود كه ،كه

ب اصلي و مهم در اين صورت بايد آن عيب را به عنوان يك عي، نقص يا عيبي وجود دارد كه مانع اين فرآيند مي شود
  ).6665ايران شماره  ملي مطابق با استاندارد( داد كنيم قلم

محصوالت غذايي كشاورزي اغلب جزء اين گروه (وقتي كه تنها بازرسي ممكن روي معايب بحراني، از نوع مخرب باشد 
در كنار هم  راهاند از نمونه مي تواندازه . انتخاب كرد ،باشد بهرحجم % 100نمي توان نمونه اي كه سايز آن  ،)هستند

يك  ،مقداري از محصول كه در آن نقص بحراني يا محدود كننده به صورت ميانگين(قرار دادن درصد كاالي معيوب 
ملي ايران  مطابق با استاندارد( خطر پيدا نكردن يك عيب يا نقص موجود به دست آيداحتمال  و) بار يافت مي شود

  ) .    6665 شماره

يژگي هاي بحراني و محدود كننده به شيوه هاي ناهنجار توزيع مي شوند، يعني مي توان آن ها را و به طور معمول
عدد مالك قبولي برابر با (سنجيد يا مورد قضاوت قرار داد  ،J1با شكل  OC –بر اساس منحني هاي معكوس  تنها

   ).صفر است

بر  تواندكيفيت بهر مي  ،ك دست توزيع شودبه صورت ي) كه ذاتاً و در اصل يك ويژگي است(اگر ويژگي ممنوعه 
  .ارزيابي شود ،اساس يكي از اقالم آن بهر

 جنبه هاي اقتصادي    4-12-4-4

كل نفر ساعت در هر ، توصيه مي شود كه ،پس از اين كه طرح نمونه برداري و روش نمونه برداري واقعي مشخص شد
در كنار هزينه خود نمونه محاسبه و  ،نه هاي كلي روش هابهر در كارهائي چون برداشتن و پردازش نمونه ها و هزي

را منطبق ) اعتباري(كند تا الزامات اقتصادي  مي اين كار به عوامل گروه هاي ذينفع در پروژه كمك. تخمين زده شود
  .پيش برده و تنظيم نمايند ، و همگام با اقتصاد

گرفته براي سالمتي و  انجامهرگاه اقدامات  4-12-4تا  2-12-4در بندهاي  : مراقبت هاي سالمتي و ايمني  -ياد آوري 
  ).3-8-4مطابق با بند ( بايد دستور العمل ها و هشدارهاي الزم و مخصوص ارائه شود ،ايمني خطرزا هستند

  و عالمت گذاري نمونه ها و ظروف نمونه 2كردن) پلمب(مهر و موم ، بسته بندي 4-13
  

  
  

1-J-shaped oc-curves                                                                                                                                                    

2-Sealing                                                                                                                                                                       
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   پر كردن و بستن ظروف نمونه        4-13-1

به روش هاي پر كردن، بسته بندي، ايمن سازي و بستن ظروف نمونه و موارد احتياطي و مراقبت  ،اين زير بند
به صراحت شناسايي  هتر استب اين كه هر نمونه. شودمي  هاي الزم در طول اين عمليات اختصاص داده

از  پسيا  پيشبراي جلوگيري از بروز هر گونه اشتباه، بايد بالفاصله  ،به همين خاطر. شود، حائز اهميت است
  .به نمونه يا ظرف حاوي آن يك عالمت شناسايي اختصاص داده شود ،برداشتن نمونه

  :براي مثال .شوند تهنوشبايستي در اين زيربند  ،محافظت نمونه برايشرايط الزم  كليه

  .ظرف نمونه 1ضرورت وجود فضاي خالي باالي -الف

  .يا هر گاز ديگري كه فضاي خالي باالي ظرف را پر كندبي اثر ضرورت وجود يك گاز  -ب

 .در اطراف نمونهبي اثر ضرورت قرار دادن يك پوشش مايع  -پ

   .هسترون سازي يا نگه داري فيزيكي و شيميايي محتويات ظرف نمون -ت

ه به منظور جلوگيري از ايجاد فشار بيش از انداز ،در شرايط خاص، ضرورت تعبيه هواكش در بسته بندي -ث
  .و در نهايت جلوگيري از به خطر افتادن نمونه

ضرورت قرار دادن سيستم تهويه در مواردي كه نمونه ها، محصوالت متابوليك و داراي بافت زنده هستند  -ج
  .)سبزي هاهاي فرآورده  تنفس در ::براي مثال(

 عالمت گذاري         4-13-2

 نمونه نصب رويروي هر ظرف نمونه يا برچسبي كه بايد بايد بايستي اطالعاتي را كه  ،اين زير بند    4-13-2-1
از يك شماره ي  ،توصيه مي شود كه ،اگر اتصال برچسب امكان پذير نيست. كند را مشخص شوند نوشته ،شود

. براي هر نمونه استفاده شود ، كه از دفتر ثبت سوابق قبلي كاال تهيه شدهبا حداقل اطالعات شناسايي  منحصر به فرد
اين اطالعات شامل . يادداشت شود ، ثبتمخصوص مابقي اطالعات مورد نياز براي شناسايي نمونه بايد روي يك فرم 

  :مي شود مطالب به شرح زير

  ).يژگي هادرجه و و ،نام كاال(معرفي كاال  -الف

  ).سازنده، توليد كننده، پردازش گر، فروشنده، شماره ي قرارداد يا سفارش(كاال  ءيا منشا ءمبدا -ب

  .منبع گزارش نمونه برداري -پ

  .(batch)شماره بهر يا محموله  -ت

  

  
1-Headspace                                                                                                                                               
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  .شماره ظرف نمونه -ث

  .نوع نمونه -ج

  .محل و موقعيتي كه نمونه از آن جا برداشته شده است -چ

  .تاريخ، زمان و مكان نمونه برداري -ح

  .نام نمونه بردار -خ

  .ل قبول براي آزمايش نمونه يا هشدار در مورد مواد خطرناكهشدار در مورد حداكثر تاريخ قاب -د

  .مقصد نهايي نمونه -ذ

  .شود نوشتهدر صورت لزوم، روش عالمت گذاري نمونه ها نيز بايد     4-13-2-2
روي كاال يا ظرف كاال بايد به طور كامل بچسبند و  شدهكه برچسب هاي متصل  ،اين مطلب ضروري است نوشتن  -ياد آوري

حتي وقتي كه در تماس با نمونه  ،چنين بايد عملكرد و ظاهر خود را حفظ كنند برچسب ها و عالمت هاي روي آن ها هم اين
بايد پوشش هاي  ،در صورت لزوم .از اين كه در معرض شرايط نامساعد محيطي واقع مي شوند پس نيز ها قرار مي گيرند و

  .محافظ مناسب براي برچسب ها و عالئم تهيه شوند

اطالعات مورد نياز براي پرسنل حمل كننده ي نمونه، كه بايد روي نمونه  زمينههرگونه الزام در       4-13-2-3
در جاي "، "شكستني است"بايد مشخص شود، از قبيل ، شوند  نوشتههاي بسته بندي شده عالمت گذاري شده 

  ، در جاي خشك "نگه داري شود سلسيوس....... در دماي "، "در يخچال نگه داري شود "، "خنك نگه داري شود
براي (هر گونه الزام پيرامون عالئم احتياطي  همانند آن هاو  "دور از حرارت و بخار نگه داري شود"، "نگه داري شود

  .شود نوشتهبايد به روشني  ،)در مورد كاالهاي خطرناك :مثال
 ا حمل و نقلي/ بسته بندي نمونه ها به منظور نگه داري و            4-13-3

  كليات      4-13-3-1
براي بايد به اين نكته اشاره كند كه بسته بندي نمونه ها بايد منطبق با مقررات و شرايط نگه داري ،  اين زير بند

  .باشد ، يا حمل و نقل آن ها »در يخچال نيازمند نگه داريبسته هاي « :مثال
زگار مي باشند، يعني اگر در تماس با يك ديگر باشند، مخاطره آفرين در مواردي كه نمونه ها شامل موادي ناسا  -ياد آوري

د، بايد هشدار داده نايجاد آلودگي در مواد غذايي مي شو سبب :براي مثالد داشت، نخواهند بود يا تاثيرات مخرب در پي خواه
  .ديگر قرار گيرنديد در يك بسته بندي و در كنار يككه اين گونه اقالم نبا ،شود

  و حمل و نقل عمومي سريعبسته بندي به منظور ارسال          4-13-3-2
بايد اطالعات زير  شود،اگر كاالي مورد نظر در دسته ي كاالهاي خطرناك دسته بندي     1- 4-13-3-2

  :شود نوشته
  .در روش حمل و نقل باشد نوشته شدهبسته بندي بايد منطبق با قواعد  -الف
  .يا عالمت گذاري هاي مورد نياز ، طبق مقررات حمل و نقل باشد/ ز و برچسب هاي هشدار مورد نيا -ب
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  :يد موارد زير قيد گردديا خطرناك باشد با/ نظر مايع و  اگر مواد مورد     2- 4-13-3-2
  .يا خنثي سازي نمونه ي نشت كننده يا هدر رفته استفاده مي شود/ مقدار و نوع موادي كه براي جذب و  -الف

كه به اندازه ي كافي از مواد جذب كننده در زير ظرف حاوي نمونه ها استفاده شود تا در صورت  ، بايد مقرر گردد  -ياد آوري
  .جذب گردد،   نشت يا شكستن ظرف كل نمونه ي مايع و چكه

  از يك پوشش اضافي ضد نشت بيروني بر روي  ،بايد مقرر گردد كه براي محافظت بيشتر ، در صورت لزوم -ب
  .استفاده شود ،ديبسته بن

  مراقبت هاي الزم در طي زمان انبارداري و حمل و نقل نمونه ها     4-14
  :ويژهدر برگيرنده شرايط مطلوب انبار داري براي نگه داري صحيح نمونه باشد به بايد  ،اين بند

  ).تكان خوردن(نور، دما، رطوبت نسبي، فشار و لرزش  :كنترل شرايط محيطي از قبيلبراي  -الف
  .درپوش ظرف باال باشد يا پائين :براي مثال. براي مناسب ترين موقعيت قرار گرفتن ظروف نگه داري نمونه -ب

   . شود نوشتهشرايط مطلوب  درها  آن 1به عالوه، در مورد اكثريت فرآورده ها، بايد حداكثر زمان ماندگاري
، )البته اگر مشخص باشد(ت بيشتر، قيد كرد در شرايط نامناسب تري مي توان زمان ماندگاري را براي اطالعا

  توجه  ،فاسد شدن نمونه ها در زمان نگه داري يا حمل و نقل آن ها ربه خطبند بايد در اصل  وليكن اين
ي و برگشت ناپذيري را متحمل شوند يعني در شرايطي كه نمونه ها ممكن است تغييرات جد. ويژه اي بنمايد

اين قسمت بايد حداكثر زمان  ،)ت نشده براي آزمايشگاه هاي ميكروبيولوژينمونه هاي محافظ :براي مثال(
  .ذكر كند روشنيبه و نقل كاال را  لانبارداري يا حم

در ارتباط با نمونه هائي كه بايد حمل و نقل شوند، در اين بند بايد تمامي دستورالعمل ها يا توصيه هايي كه 
بهر درباره ي جلوگيري از هرگونه  حمل كننده يد و به نتانتخاب شكل صحيح حمل و نقل مرتبط هس با

مي توان خطراتي چون ريختن، آلوده شدن با مواد بدبو  :براي مثال. قيد شود، خطر احتمالي هشدار مي دهند
هر گاه اين گونه خطرات وجود داشته . يا صدمه هاي ناشي از ضربه يا لرزش و تكان خوردن را ذكر كرد

  .واند به ابزارها و مواد توصيه شده براي مقابله كردن با آن خطرات، اشاره كنداين بند مي ت ،باشند

  گزارش نمونه برداري      4-15

كه گزارش كاملي از اقالم نمونه برداري شده و روش نمونه برداري استفاده شده، تهيه  ،اين بند مقرر مي دارد
 ط بهر نمونه برداري شده و ديگر اطالعات حاصلاين گزارش در هر جا كه صالح باشد بايد جزئيات شراي. شود

 ،زير يدر زير بندها. را نيز شامل شود ،كه جزئي از وظايف نمونه بردار است بازرسي هاي به عمل آمده از
  :يا گاهي بايد از آن ها در گزارش نمونه برداري استفاده كردو ارائه مي شود كه مي تواند  مطالبي

  جزئيات اجرائي     4-15-1

  .معرفي يا شناسايي مواد نمونه برداري شده -لفا
  

1-Shelf-life  
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  .مواددرجه يا / نام و  -ب

  .ويژگي هاي مواد -پ

  .مانند آن هايا وارد كننده، توزيع كننده، فروشنده و / نام سازنده، توليد كننده، پردازش گر و  -ت

  .مكان ساخت يا توليد و مكان دريافت -ث

  .تاريخ توليد يا ساخت -ج

در جائي (توليد كننده يا سازنده، يا هر اطالعات ديگري كه روي برچسب مي آيد  كدمنبع يا شماره ي  نوشتن -چ
و اندازه  فهرستحداكثر تاريخ استفاده،  :، مانند)شود نوشتهكه نوشته هاي روي برچسب ماندگار باشند، اين مورد بايد 

  .امانند آن هو ) به همراه افزودني ها(ي مواد اوليه 

  .داد مشتريشماره كد يا قرار -ح

  .شده در قرارداد يا سفارش نوشتهكل مقدار  -خ

اندازه و تعداد واحدهاي درون بهر يا بهرها، به همراه جزئيات عالمت گذاري يا مرجع اسنادي كه اين اطالعات را  -د
  .ارائه مي كنند

  .شماره بهر يا محموله -ذ

  .نمونه 1شماره ي مرجع و تاريخ مرجع - ر

  .انجام نمونه برداريمكان  - ز

  .نمونه اوليه برداشته شده تاريخ انجام نمونه برداري، در صورت نياز، فاصله ي زماني ميان انجام اولين و آخرين - ژ

در ظرف سر  ،در صورت وجود، فاصله ي زماني ميان برداشتن نمونه ها و بسته بندي آن ها زمان نمونه برداري و -س
  .بسته
  .و شاهدان نمونه بردارينمونه بردار ام پرسنل مقو نام  -ش

) در صورت وجود(شناسايي روش نمونه برداري استفاده شده با تعيين انحراف صورت گرفته از روش استاندارد  -ص
  .توصيه شده

عالمت گذاري، با اشاره ويژه براي شناسايي مهر و موم هاي (تعداد نمونه هاي انتخاب شده و شناسايي آن ها  -ض
  .)مانند آن هاستفاده شده براي شماره بهر توليدي و ا

  .)رسال مي شود يا اشاره به بارنامهكه نمونه ها به آن اجايي  نشانينام و  نوشتن :براي مثال(مقصد  -ط

  .تاريخ ارسال نمونه ها -ظ

  .ديگر مطالبنسبي، و  آب و هوا در زمان نمونه برداري با اشاره ي ويژه به رطوبت و دماي :براي مثالشرايط جوي،  - ع
  

1-Authority    
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  .؟كه آيا نمونه ي مورد نظر در حمل و نقل يا در زمان انبار داري ممكن است تفكيك شود يا خير اين -غ

  .شماره پلمب نمونه -ف

  جزئيات بسته بندي واحدها يا محفظه هاي حاوي بهر؛     4-15-2
ف، پوشش يا محفظه هاي بزرگي كه نمونه ها در زمان نمونه بايد شامل تمامي مشاهدات مربوط به ظرو مطالباين 

حالت فيزيكي و  :براي مثال .بهر باشد برداري درون آن ها قرار داده مي شوند و كاالها يا مواد تشكيل دهنده ي
  . محيط اطراف آن ها

  كاالي نمونه برداري شده     4-15-3
ت بودن، ـحالت فيزيكي كاال، رنگ، بو، يك دس :براي مثال .شوند هنوشتمشاهدات مرتبط با كاال  كليهبايد  بند،در اين 

كه  پراكندگي ميان واحدها، حضور ناخالصي هاي مشهود، ماده ي خارجي يا اليه هاي جدا شده، ناهنجاري ها، اين
هنـگام  چنين بايد، در هم .آثار ذوب شدن يخ يا يخ زدگي مجدد مشاهده شده است يا خير؟) منجمددر كاالهاي (آيا 

چنين بايد هم .؟كه آيا ماده نگه دارنده به نمونه اضافه شده است يا خير ،لزوم، وزن نمونه تعيين شود و مشخص شود
  .؟آيا نمونه برداري در شرايط گندزدايي يا ضد عفوني شده انجام شده است يا خير ،قيد شود كه

  روش نمونه برداري     4-15-4
بايد هرگونه انحرافات اصولي يا توافقي از روش، به  ،استفاده شده است ،شده ارداستانداگر از روش نمونه برداري 

گرفته از شرايـط محيطي نيز بايد مورد توجه  انجامانحرافات جدي و خطرناك  ،هم چنين .بيان شوند ،صورت توصيفي
دامنه ي متناوب از آن  چنان چه روش استاندارد سازي شده، تنها راهنماي عمومي براي روش ها و يك. گيرند قـرار

  .نيز بيان شود ،وسايل و روش هاي مورد استفادهبه ها باشد، بايد جزئيات مربوط 

  عالمت گذاري و مهر و موم نمونه ها     4-15-5
حالت نمونه از نظر اين كه به شكل جداگانه برداشته شده باشد، درون محفظه نمونه باشد يا نباشد و چگونگي مهر و 

نام همراه با الزامات مربوط به شناسايي نمونه بردار و شماره تمبر چسبانده شده، . ن، بايد قيد شودآ) پلمب(موم 
بايد  ،فردي كه مهر و موم نمونه ها را انجام داده و نام هر متصدي ديگري كه در اين موضوع شاهد قضايا بوده است

  .شود نوشتهجا انتخاب شده نيز بايد  ا قسمت با جايگاهي از بهر كه از آنيارتباط هر نمونه . قيد شود

  پيوست ها      4-16

مي توانيد اين اطالعات  ،را با اطالعات ريز و جزئيات ارتباط دهيد) استاندارد(وقتي كه مي خواهيد متن سند 
  :براي مثال. را در قسمت پيوست ذكر كنيد

  .ذكر شده اند براي مثالهاي ابزارهايي كه ي ويژگ -الف

  .به عنوان مدل يا الگو گزارش هايي -ب

  .)يادداشت هاي هشدار دهنده(نكات هشداري  -پ

  .قوانين حقوقي مدون و اشاره به قواعد -ت
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  پيوست الف
  )اطالعاتي(

  )نمونه برداريو تعاريف اصطالحات (
  

  :ياد آوري ها
و فارسي اين اصطالحات در براي مقايسه، فهرستي از معادل هاي انگليسي . مطالب زير به ترتيب مرتب شده اند -1يادآوري
  .،  شرح داده شده است"ب"پيوست 
بايد به خاطر داشته باشيد، كه در زمينه ي كشاورزي بر حسب سنت هاي رايج، استفاده از اصطالحات استاندارد  -2يادآوري

  .، الزم مي باشدISO35341موجود در استاندارد بين المللي 
، )43 -بند الفبا مطابق (طرح نمونه برداري داده شده  براي يك (AQL)سطح كيفي قابل قبول  -1-الف

اين كيفيت در بازرسي كيفي به صورت درصد واقعي متغيرهاي موجود در بهر و در بازرسي ( بهريك كيفيت 
كه به عنوان يك فرآيند  ،بيان مي شود )ي به صورت مقدار واقعي ميانگين مشخصه ي مورد بازرسيكم

همراه ) % 95 به طور معمول(نظر گرفته مي شود و با احتمال بااليي از پذيرش  در ،ميانگين در سطح مطلوب
  .است

كيفيت قابل قبول را  : براي مثال. ، ديگر معيارهاي پذيرش نيز وجود دارند)كمي(در نمونه برداري از راه متغيرها   -ياد آوري 
، متغير مورد بررسي )23-مطابق با بند الف(واقعي مي توان به صورت كيفيت يك بهر در نظر گرفت، كه به صورت ميانگين 

اين مقدار ميانگين به طور معمول با انحراف استاندارد آن در ارتباط است و براي اهداف بازرسي نمونه برداري مي . بيان مي شود
  .تواند به عنوان ميانگين فرآيند مطلوب، تلقي شود

ي، حداكثر تعداد متغيرهاي مجاز در نمونه كه امكان براي يك طرح نمونه برداري كيف :عدد پذيرش - 2-الف
  .پذيرش بهر را فراهم مي كند، مي باشد

ممكن است بر اساس مقادير مشاهده شده و اختالف هاي قابل اغماض، عددهاي  ،)يكم(متغيرها  راهدر نمونه برداري از   - ياد آوري
  .شوندپذيرش ديگري معرفي 

  .مراجعه كنيد ،مشخصه 6-به بند الف  :صفت كيفي - 3 -الف
  .مراجعه كنيد، بهر 21 –بند الف به  : توليديمحموله  -4 -الف
  نمونه انباشته -5 -الف

كه براي منظور تحقيقات جداگانه مي باشند ها يا گروهي از آن  اوليه هاي مجموعه اي از مشخصات نمونه - 1
  ).نمونه هاي انباشته اي خام(
  ).نمونه ي انباشته ، به معناي حقيقي خود(شده از يك بهر انباشته  رداشتهباوليه هاي تركيبي از نمونه  - 2
  .در دست تدوين مي باشد ايران مربوطهاستاندارد ملي -1
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تركيبي از اقالم يا بخش هائي از اقالم گرفته شده از يك بهر، متشكل از محصوالت از پيش بسته بندي  - 3
  .) شده نمونه ي انباشته(شده 

  .كه دقيقاً مشخص شود كدام يك از انواع نمونه ي انباشته مورد نظر است ،ي شودمتوصيه   -  ياد آوري

يك ويژگي است كه به تفكيك اقالم درون يك بهر به دو دسته ي قابل قبول و غير قابل  :مشخّصه -6-الف
 ،)صفات كيفي راهاز (يا كيفي ) متغيرها راهاز (ي اين تفكيك ممكن است به صورت كم. كمك مي كند ،قبول

  .انجام شود
   :ياد آوري ها

نيز مي توانند با تشخيص اين كه آيا اندازه گيري مورد نظر در دامنه ي ) متغيرها(خصوصيات قابل اندازه گيري :  1يادآوري 
  .خاصي از مقادير است، به ويژگي تبديل شوند

سب اطالعات و محاسبات بعدي، مورد تجزيه و خصوصيت مي تواند هم چنين يك متغير متوالي باشد و براي ك:  2يادآوري 
  .تحليل قرار گيرد

كه در آن، بهر به دسته ها يا خوشه هايي از  است، يك روش نمونه برداري :نمونه برداري خوشه اي -7-الف
يك نمونه از اين خوشه ها به صورت تصادفي . تقسيم مي شود ،اقالم متصل به يك ديگر در چند نوع يا گونه

  .ده و همه ي اقالم درون يك خوشه، شامل نمونه نيز مي شوندبرداشته ش

اين بخش ها . كه شامل بخش هائي از واحدهاي مختلف مي باشد ،نمونه اي است :نمونه مركب -8-الف
  .متناسب با مقدار محصول موجود در هر واحد، انتخاب مي شوند

  .نيز مي توانند از هر واحد برداشته شوند ،)شخص شده باشدم پيشكه بايد اندازه ي آن ها از (بخش هاي مساوي   -  ياد آوري

مقداري از يك كاال كه در هر دفعه ارسال مي شود و يك مجموعه سند درباره آن  :محموله باري - 9-الف
  .بار ممكن است از يك يا چند بهر يا بخش هايي از بهر، تشكيل شده باشد. موجود است

حدود  به طور معمول(نمونه برداري داده شده، احتمال پذيرش  در هر طرح :ريسك مصرف كننده - 10-الف
  ).20-مطابق با بند الف(يك بهر داراي سطح كيفي محدود است )است% 10

    :هاياد آوري
؛ هر چقدر معايب موجود ) 12-مطابق با بند الف(احتمال پذيرش تا حد زيادي بستگي به شدت معايب و نواقص دارد  -  1يادآوري 

  . تر است ي خطرناك تر باشند، احتمال پذيرش محصول كمبراي سالمت

  .نيز تلقي شود ،"خريدار"مي تواند گاهي به معناي  "مصرف كننده" - 2يادآوري 

صفت هاي كيفي انجام شده و براي جريان  راهبازرسي نمونه برداري كه از  :نمونه برداري پيوسته - 11-الف
  : كه) 18-بند الفبا مطابق (به كار گرفته مي شود متوالي از واحدهاي مجزا و خاصي از محصول 

  .انتخاب شود ،يك سطح مطلوب از بازرسي بايد با نسبت عكس نسبت به ثبات يا پايداري ميانگين فرآيند -2يادآوري 
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  .واحد اصلي و پايه مي باشد به وسيلهيك واحد ) عدم پذيرش(شامل پذيرش يا رد  -الف
  .شامل مي شود) بسته به كيفيت محصول(و نمونه برداري را % 100ازرسي دوره هاي زماني متناوب از ب -ب

  .اين روش، مي تواند براي نمونه برداري از راه متغيرها و نيز براي محصوالت انباشته، نيز به كار رود  - ياد آوري

  .دنكاالهايي كه يك يا چند نقص و عيب داشته باش :كاالي معيوب -12-الف
معايب را مي توان با توجه به اهميت . ناتواني يك واحد در پاسخ گويي به يك يا چند نياز خاص و الزمنقص يعني  -ياد آوري

  :ويژگي ها به صورت زير تقسيم بندي كرد

يعني معايبي كه بر اساس معيارهاي قضاوت و تجربه، براي افرادي كه از اين محصوالت  :1معايب بحراني- 1
را نگه داري مي كنند، شرايط ناايمن و يا خطرناكي را ايجاد نمايند يا اين استفاده مي كنند، يا اين محصوالت 

  .كه سبب كاهش راندمان و كارائي يك محصول اصلي مي شوند
قابليت استفاده از يك محصول براي (معايبي غير بحراني است، كه اساساً كارايي محصول  :2معايب عمده - 2

  .مي كندرا دچار نقص يا كاهش ) اهداف مورد نظر آن
معايبي است، كه كارايي محصول را كاهش نداده يا به نوعي معلول رعايت نشدن جزئيات  :3معايب جزئي -3

  .و شرايطي هستند كه تاثيري بر استفاده يا عملكرد موثر اين محصول ندارند
اده ميزان توزيع يكنواخت يك مشخصه از يك ماده در حجم زيادي از آن م ،)همگني(يكنواختي  -13-الف
  .)يك بهر( است

به شرط آن  ،يك بهر را با توجه به يكي از مشخصات آن مي توان همگن در نظر گرفت ،مفاهيم آماري نظراز 
در نقطه ي مقابل، زماني كه اين توزيع . آن پايين باشد استانداردكه توزيع اين مشخصه نرمال بوده و انحراف 

  .آن باال باشد، بهر بايد ناهمگن به حساب آيد استانداردانحراف يا / و ) يك جمله اي :براي مثال(نرمال نباشد 
  زمان توزيع ناهمگن  ممكن است داراي توزيع همگن يك مشخصه و به طور هم ،اقالم موجود در يك بهر - يادآوري

  .مشخصه ي ديگر باشند

  .ده، برداشته مي شودتري ازما از  حجم بزرگ) زمان(نمونه اوليه مقداري از ماده كه در يك مرحله  -14-الف
يا ميان بهرهاي (را مي توان جداگانه و به منظور تخمين پراكندگي هر يك از مشخصه ها در يك بهر نمونه اوليه  - ياد آوري

  ).، نمونه انباشته5-مطابق با بند الف(مورد آزمايش قرار داد  ،)مختلف

مورد (قايسه ي واحد با الزامات كاربردي فرآيند سنجش، اندازه گيري، آزمون، قضاوت يا م :بازرسي -15-الف
  .را نظارت و بازرسي مي نامند) درخواست
  :ياد آوري ها

  .بازرسي گاهي ممكن است به معناي بررسي و زير نظر داشتن بهر باشد -1يادآوري 
1-Critical defect                                                                                                                                                            

2-Major defect                                                                                                                                                              

3-Minor defect  
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 ي روشي است كه يادداشت برداري بـراي هر كاال از يك بهر يا نمونه :بـازرسي صفات كيفي - 16-الف
برداشته شده از آن بهر جهت وجود يا عدم وجود يك مشخصه كيفي معين و نيز شمارش تعداد اقالم حاوي 

توانيد به استاندارد ملي ايران  مالحظه جزئيات روش ها مي به منظور( اين مشخصه را شامل مي شود بدونيا 
  ).مراجعه كنيد ،6665شماره 

براي هر قلم كاالي بهر ) متغير(كه اندازه گيري يك مشخصه كمي  ،روشي است :بازرسي متغيرها -17-الف
 11496جزئيات روش در استاندارد ملي ايران شماره (يا هر نمونه ي برداشته شده از آن بهر را شامل مي شود

  ).استبيان شده ،

  كاال، واحد :قلم -18-الف

كه ممكن است مجموعه اي از  ،)يعني مقدار تعريف شده اي از يك ماده(يك كاالي حقيقي يا قراردادي  - 1
  .مشاهدات روي آن انجام شود

  .يك مقدار مشاهده شده، از نظر كيفي يا كمي - 2

اه و مورد درخواست براي بازرسي و نمونه آماده شده براي ارسال به آزمايشگ :نمونه آزمايشگاهي -19-الف
  .آزمون است

در يك طرح نمونه برداري، سطحي از كيفيت است كه با : كيفيت غير قابل قبول ؛كيفيت محدود -20-الف
  .مطابقت داشته باشد ،يك احتمال نسبتاً پايين و مشخص شده اي از پذيرش

اني مشاهده شده در بازرسي نمونه برداري يعني درصد ممكن است به صورت تعداد معايب بحر ،اين سطح كيفي  - يادآوري
  .معايب بهر يا به صورت مقايسه ميانگين يك متغير با ميانگين واقعي، تعريف و مشخص شود) پذيرش(تحمل 

  .شرايط يك نواختي ساخته يا توليد مي شود درمقدار مشخصي از يك كاال، كه  :بهرتوليد شده -21-الف
    :ها يادآوري

محصوالتي كه توسط يك توليد كننده كه  :براي مثالشرايط يكنواخت چندين جنبه يا مشخصه را شامل مي شود،  -1يادآوري
توليد ثابت است و مشخصه كيفي طبق توزيع . هميشه از يك فرآيند مشابه در توليد آن ها استفاده مي كند، توليد مي شوند

  .وزيع نرمال، توزيع مي شوديا تقريباً نزديك به ت) 26 -مطابق با بند الف(نرمال 

يعني مقداري از ماده يا . در نمونه برداري به معناي بهر مورد بازرسي است) : محموله ي توليدي(واژه ي بهر -2يادآوري
مجموعه و گروهي از اقالم كه يك نمونه از آن برداشته شده و مورد بررسي قرار مي گيرد، ممكن است با محموله اي از واحدها 

  .براي توليد محموله :براي مثالوان يك بهر در نظر گرفته مي شوند، فرق داشته باشند، كه به عن

  .تعداد اقالم يا مقدار ماده اي است كه بهر را تشكيل مي دهند :اندازه ي بهر -22-الف
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يعني حاصل جمع مقادير  .مي شود، گفته 1در مواردي معمولي به ميانگين حسابي ):يانگينم( -23-الف
  .(n)، تقسيم بر تعداد (n)شده  مشاهده
، )34-مطابق با بند الف(قلم كاال، كه به صورت تصادفي از ميان يك بهر انتخاب مي شود  nدر يك نمونه ي حاوي   - يادآوري

مشخصه ي مورد نظر  يك ميانگين از طريق محاسبه ي اين ؛يك متغير تصادفي (m)ميانگين برابر است با تخمين ميانگين حقيقي 
  ).، واريانس50-بند الف با مطابق(ل اقالم به دست مي آيد در ك

بازرسي نمونه برداري است كه در آن اقالم تكراري تا حداكثر مقدار  :نمونه برداري چندگانه -24-الف
موعه مي توان تصميم گرفت كه بهر مورد نظر پذيرفته جپس از بررسي يك م. صي برداشته مي شودمشخّ

تصميمات بعدي بر اساس مجموعه افزايش يافته اي از كاال  .ي ديگري بررسي شودشود، رد شود يا مجموعه 
  .اتخاذ مي شود ،كه با كاهش دامنه ي رشد عدد پذيرش در ارتباط هستند

  .مجموعه هايي از اقالم دست نخورده براي اهداف مرجع به كار گرفته مي شوند  -  يادآوري

نوعي از نمونه برداري است كه يك نمونه  :) برداري تو در تونمونه (نمونه برداري چند مرحله اي -25-الف
نمونه برداري انجام شده از  راهاز  ،واحدهاي نمونه برداري در هر مرحله. مي شود برداشتهطي چند مرحله 

  .به دست مي آيند ،ميان واحدهاي بزرگ تري كه در مراحل قبلي به دست آمدند
، كه چگالي احتمال آن برابر است xتصادفي پيوسته به نام متغير ك توزيع احتمال ي :توزيع نرمال -26-الف
  :با 

                                                            فرمول

















 x

σ2

1
exp

π2σ

1
)(

2
mx

xf                     

  :آندر كه 
  انحراف استاندارد توزيع نرمال  
m   ميانگين متغير(مقدار چشمدانتي(  

   :هايادآوري 
  .جمله اي است 2مقدار محدودي از توزيع ، توزيع نرمال باشد، + ∞و  -∞متغير بينوقتي ، تئوري نظراز  -1يادآوري

كار   انواع ديگري از تابع توزيع به ،داشته باشيم 2وقتي متغير هاي تصادفي گسته يا مقادير افراطي و نامتعادل -2يادآوري
ديگر توابع توزيع هنگامي به كار مي ). مانند آن هادر مواردي چون توزيع پواسون، توزيع ويلبول و  :براي مثال. (گرفته مي شود

  .) روند كه متغيرهاي گسته يا مقادير نهايي مورد نظر باشد

نامه نمونه كه در يك بر ،دوبه منحني گفته مي ش :) OC –منحني (ي عملياتي مشخصه منحني  -27-الف
  . برداري، احتمال پذيرش يك بهر ر ابه صورت تابعي از كيفيت حقيقي آن نشان مي دهد

 

 

1-Arithmetic mean                                                                                                                                                   
2-Extreme 
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ان مرتب شـده و ـرتيب توليدشـم كاال، كه به تـقل Nاگر تعداد  ):دوره اي(م ـونه برداري منظـنم - 28-لفا
قلم كاال  nيك بهر را تشكيل دهند، نمونه برداري منظم دوره اي . شماره گذاري شده باشند ،Nتا  1از شماره 

  :مي باشد زيري شامل برداشتن اقالم شماره گذاري شده  ،از ميان اين بهر
h, h+k, h+2k, … h+ (n-1)k 

  :اعدادي صحيح هستند كه اين رابطه را برقرار مي سازند kو  h ،در اين جا
[h+(n-1)k] ≤ N < [h+nk] 

h به صورت تصادفي از ميان اولين اعداد صحيح  به طور معمولk گرفته مي شود.  
  .كرداز عبارت حذف  ،شودذف آن موجب ابهام نمي را مي توان در صورتي كه ح "دوره اي"واژه ي   -  يادآوري

انتخاب  ،نمونه اي كه در طول نخستين مرحله از فرآيند چند مرحله اي نمونه برداري :نمونه اوليه -29-الف
  .مي شود
طي آخرين  نمونه برداشته شده از نمونه ي اوليه را نمونه ي ثانويه يا دوم مي ناميم و نمونه آخر در ،علتبه همين   - يادآوري

  .برداشته مي شود ، مرحله ي نمونه برداري

  .نمونه برداري مشخص استي يك برنامه  به وسيلهاحتمال پذيرش يك بهر  :پذيرشاحتمال  -30-الف
يك برنامه نمونه برداري  به وسيله ،احتمال اين كه يك بهر با كيفيتي مشخص :احتمال رد شدن -31-الف

  .رد شود ،مشخص
 وليكنممكن است اين معنا را القا كند كه بهر مطابق با مشخصات نمي باشد،  "رد شدن"جودي كه عبارت با و  - يادآوري

  .موضوع لزوماً از فروش بهر جلوگيري نمي كند اين

 به طور معمول(در يك برنامه ي نمونه برداري مشخص، به احتمال رد شدن  :ريسك توليد كننده -32-الف
  .كيفي قابل قبولي برخوردار است، ريسك توليد كننده مي گويند بهري كه از سطح) درصد 5حدود 
برنامه ريزي، هماهنگي و  :مانند(مجموعه اقدامات و عملياتي : بازرسي كيفيت ؛كنترل كيفيت -33-الف
با توليد كامالً اقتصادي و به صرفه رضايت  مي كنندكه هدف حفظ يا ارتقاء كيفيت را دارند و سعي ) اجرا

  .كنترل كيفيت ناميده مي شود ،را جلب نمايندمصرف كننده 
 Nقلم كاال از يك بهر حاوي  nبرداشتن تعداد : نمونه برداري تصادفي ساده ؛1نمونه برداري تصادفي - 34-الف

  .از يك احتمال انتخاب برابر برخوردار باشند ،قلم كاال nقلم كاال به صورتي كه همه ي تركيبات ممكن تعداد 
    :هايادآوري 

به طور نمي تواند جاي گزين انتخاب تصادفي شود؛ اين گونه روش ها  ،معمولي يا ظاهراً بي هدف انتخاب تصادفي -1دآورييا
  .نمي توانند تصادفي بودن فرآيند انتخاب را تضمين كنند معمول

  
  

  Primary scemple -1  اولين نمونه برداشت شده ازبهر

1- Random sampling  
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مفهوم  وليكننيز كاربرد دارد، انباشته  در مورد نمونه برداري از مواد پيوسته يا "1مونه برداري تصادفين"عبارت  -2يادآوري
كه ايجاب مي كند كه در موارد گوناگون، تعريف مناسب و مختص با آن شرايط براي اين روش ارائه   ،اين روش به گونه اي است

 .شود

، از طريق كاهش مقدار آن، البته انباشته ه از ميان يك نمونه ك ،نمونه اي است :نمونه تقليل يافته -35-الف
  .بدون تغيير تركيبات آن ها به دست مي آيد

    :هايادآوري 
  .رات نيز كاهش داده شوندميت يا مقدار، اندازه ذّممكن است گاهي الزم باشد در فرآيند كاهش كّ -1يادآوري

يعني همان ( 2)انباري(هي، نمونه هاي مرجع و نمونه هاي انبار شده اكثر نمونه هاي آزمايشگا به طور معمول -2يادآوري
  .مي توانند آماده شوند ، به اين روش) در معناي قديمي اصطالح "نمونه هاي آخر"

نمونه اي كه هم زمان با نمونه ي آزمايشگاهي آماده شده و  :]5حكم[ ]4داور[ 3نمونه هاي مرجع -36-الف
و براي گروه هاي ذينفع قابل قبول است و نگه داشته مي شود تا اگر عدم توافق  ويژگي هاي مشابه با آن دارد

  .گاهي از آن استفاده شودق افتد، به عنوان نمونه ي آزمايشيا اختالف نظري اتفا
 نوليك ،گاهي عيناً مانند يك ديگر باشنده هاي آزمايشبا وجودي كه انتظار مي رود كه نمونه هاي مرجع و نمون  - يادآوري

  .رداشتن يك نمونه ي فيزيكي استبتنها مشابهت آن ها در 

  .، كيفيت محدود مراجعه شود20-به بند الف  :كيفيت غير قابل قبول - 37-الف

، ويژگي هاي مورد نظر بهري كه از آن برداشته 7كه با نهايت صحت  ،نمونه اي است : 6نمونه هنماي -38-الف
  ).بت به بهر بايد حداقل باشدنمونه نس 8انحراف(شده را منعكس مي كند

   :هايادآوري 
اگر . محاسبه مي شوند ،)استاندارديا ميانگين متغيرهاي با انحراف / درصد اقالم معيوب يا معايب و (خواص نمونه  -1يادآوري

چه خصوصيات ، چنان 9مينيخاز نوع برآوردي يا ت ،از نتايج مستقيماً براي تخمين زدن ويژگي هاي بهر استفاده شود، اين روش
ارتباط ) اقدامي در قبال بهر را مي دهندكه اجازه ي هرگونه (موجود  الزاماتصراحتاً با ويژگي هاي نمونه و عدم انطباق آن ها با 

   .است 10داشته باشند، روش غير برآوردي

  
1-Reduced sample 

   2-Storage  

3-Reference 

4-Referee 

5-Umpire 

6-Representative sample 

7-Accurately 

8-Bias   
  9-Estimative 

10-Non-estimative  
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كه تا چه حد مي توان ن در ارتباط با اي(گر دامنه وسيع گوناگوني در مفاهيم قانوني  اين تقسيم بندي ها نشان -2يادآوري
مطابق با بند (مي شود بهرها اشاره خاصي  "همگني"در اين جا به خصوص به مفهوم [.مي باشد) يك نمونه را نماينده تلقي كرد

  .])13-الف

 كه به نحـوي از ميان يك جامعه ،ماده يا  كاال) يا بخشي از(يك يا چند قلم  ):اصطالح كلي(نمونه  -39-الف
هدف از اين نمونه، به دست آوردن اطالعاتي . انتخاب شده است) يا از مقدار بيش تري از آن كاال(آماري 

از آن به عنوان مبنايي براي تصميم گيري پيرامون جمعيت ) رت امكاندر صو(درباره ي كل جمعيت بوده و 
  .نيز استفاده مي شود ،كرده بودند توليديا پيرامون فرآيندهايي كه آن نمونه را 

  .تعداد اقالم يا مقدار مواد تشكيل دهنده نمونه است :نمونه ي  اندازه -40-الف

  .داشتن و ايجاد يك نمونه استروش استفاده شده براي بر :نمونه برداري -41-الف

 مانندي خطاي يك مشخصه را كه به علت هايي آن بخشي از برآورد كلّ :خطاي نمونه برداري -42-الف
  و كمبودهاي قابل قبول در طرح  صدن مشخصه ها، تصادفي بودن نمونه برداري و وجود نقايوناهمگن ب

  .ويندد مي آيد، خطاي نمونه برداري مي گنمونه برداري به وجو

 به طور معمولمقدار خطاي دوم  .)تحليلي(خطاي آناليزي ،  خطاي نمونه برداريتشكيل مي شود از ، خطاكلّي برآورد   -  يادآوري
  ).در مورد اجزا عمده و اصلي(كه مقدار آن تنها يك سوم خطاي نمونه برداري باشد  مجاز و قابل تحمل است، مشروط بر اين

و آماده كردن نمونه ها از  برداشتن ،خابتروش از پيش تعيين شده براي ان :طرح نمونه برداري - 43-الف
ميان يك بهر، به منظور رسيدن به اطالعات مورد نياز و در نهايت تصميم گيري پيرامون پذيرش يا رد بهر 

  .مي باشد

  .داري قابل قبول مي باشندتعيين كننده ي يك خطاي نمونه بر به طور معمولمفاهيمي چون هزينه، انرژي و زمان  - يادآوري

كه شامل برداشتن اقالم متوالي يا گاهي گروه است، نوعي از نمونه برداري  :ترتيبينمونه برداري  -44-الف
به محض فراهم . نيست ،تعداد نمونه هاي پي در پي از پيش مشخص شده. هاي متوالي از اقالم مي شود

  . اقدام مي شود ،نسبت به پذيرش يا رد بهر ،آمدن نتايج كلي، طبق قوانين از پيش تعيين شده

  .)50-مطابق با بند الف(م مثبت واريانس مي باشد ريشه ي دو :انحراف استاندارد -45-الف

كه قابليت تفكيك  است، نمونه برداري از يك بهر :نمونه برداري منطقه اي ،نمونه برداري اليه اي -46-الف
بخش هاي  ،را  داشته باشد، به نحوي كه) منطقه ناميده مي شوند كه اليه يا(به بهرهاي كوچك تر يا فرعي 

  .به صورت تصادفي از اليه هاي مختلف برداشته مي شوند ،مشخص شده ي نمونه

  كه بر اساس شيوه تعيين شده در روش آزمون، از نمونه ي آزمايشگاهي  ،نمونه اي است :1آزمايه -47-الف

  
1-Test sample 
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  .نيز از آن برداشته خواهد شد 1شده و آزمونه تهيه

  را  بهرتفاوت هايي موجود در مقدار يك مشخصه ي مشاهده شده در يك  :تغيير پذيري -48-الف
  .تغيير پذيري گويند

  .مراجعه شود ،صهمشخّ 16-به بند الف :متغير -49-الف

  .از ميانگين حسابي 2ميزان پراكندگي محاسبه شده بر مبناي ميانگين توان دوم انحراف :واريانس -50-الف
 1منهاي  ،انحرافات از ميانگين حسابي را بر تعداد انحراف ها مربعبرحسب مورد، ممكن است الزم باشد كه مجموع   - يادآوري

  .كنيمتقسيم 

  :با ميانگين 2X 1Xو ............ و  Xnمشاهده هاي  nبراي تعداد  ،بنابراين

i
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مورد استفاده قرار مي  ،نمونه برداري راهاز  ،جمعيتي بيان برآورد واريانس به دست آمده براي  زيرعبارت 
  :نشان مي دهند 2Sگيرد كه آن را با 
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انحرافات از ميانگين حسابي بايد بر تعداد  مربعمجموع  ،اگر بخواهيم واريانس كل جمعيت را به دست آوريم
  :ود، يعنيانحرافات تقسيم ش
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1- Test portion 

2- Mean squared deviation  

 فرمول

 فرمول

 فرمول
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  پيوست ب
  )اطالعاتي(

  )فهرست اصطالحات فني معادل(
  
                      English                                    فارسي 1-ب

                

 acceptable quality level                                                                        سطح كيفي قابل قبول

  acceptance number                                                                                          عدد پذيرش

  attribute                                                                                                         صفت كيفي

 batch                     محموله توليدي                                                                                   

  bulk sample                                                                                                  انباشته نمونه

  charractristic                                                                                                      مشخصه

  cluster sampling                                                                              خوشه اي  بردارينمونه 

  composite sample                                                                                      نمونه ي مركب 

  consignment                                                                                                             بار

  consumer,s risk                                                                                   ريسك مصرف كننده

  continuous sampling                                                                            نمونه برداري پيوسته

  defective item                                                                                           كاالي معيوب 

  homogeneity {heterogeneity}                                                                 ]ناهمگني[همگني 

  inspection                                                                                                        بازرسي 

  inspection by attributes                                                                  كيفي صفت راهنظارت از 

  inspection by variables                                                                       متغيرها راهنظارت از 

  item                                                                                                                     كاال

  loboratory sample                                                                                 گاهينمونه آزمايش

 limiting quality                                                                                         كيفيت محدود
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  )ادامه(هرست اصطالحات فني معادل ف

     English                                                                                                                                         فارسي

  lot                                                                                                                        بهر

  lot size                                                                                                     بهر ي اندازه 

  mean                                                                                                             ميانگين 

  multiple sampling                                                                          نمونه برداري چند گانه

  multi-stage sampling                                                               نمونه برداري چند مرحله اي

  normal distribution                                                                                     توزيع نرمال

  operating characteristic curve                                                    منحني مشخصه ي كاربردي

  systematic sampling (periodic)                                                )يدوره ا(نمونه برداري منظم 

  primary sample                                                                                        نمونه ي اوليه

  plobability of acceptance                                                                         احتمال پذيرش

  probability of rejection                                                                )عدم پذيرش(احتمال رد 

  producer,s risk                                                                                   ريسك توليد كننده

  quality control (quality inspection)                                      )كيفيتبازرسي  (كنترل كيفيت 

  random sampling (simple random)                                 )سادهتصادفي (نمونه برداري تصادفي 

  reduced sample                                                                  ) كم وزن(نمونه ي تقليل يافته 

  reference sample                                                                                    نمونه ي مرجع

  rejectable quality                                                                           كيفيت غير قابل قبول 

  representative sampling                                                                      نمونه بردارينمايه 

  sample                                                                                                              نمونه

   sample size                                                                                            اندازه ي نمونه

  sampling                                                                                                 نمونه برداري

  sampling error                                                                                خطاي نمونه برداري 
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  )ادامه(فهرست اصطالحات فني معادل 

     English                                                                                                                                         فارسي

  sampling plan                                                                                   طرح نمونه برداري 

  sequential sampling                                                                       نمونه برداري دنباله اي

  standard deviation                                                                                     انحراف استاندارد
  zone sampling؛stratified sampling                                       نمونه برداري اليه اي با منطقه اي

  test sample                                                                                                         آزمايه

  variability                                                                                                  تغيير پذيري

  variable                                                                                                            متغير 

  variance                                                                                                         واريانس
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  پپيوست 
  )اطالعاتي(

  )ر بازرسي نمونه بردارينمودار گردش كا(
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  .مراجعه شود،   ISO1028المللي نبراي تغيير نشانه ها به استاندارد بي  - يادآوري

 خريدارسند  )بار(بررسي محموله

 الزامات ويژه يا خاص

نياز به انجام نمونه 
 برداري

 خير
 پذيرش
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