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  به نام خدا 

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

و  اسـتاندارد  مؤسسـة  مقـررات  و قـوانين  اصـالح  قـانون  3مـادة  يـك  بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
اسـتانداردهاي   نشـر  و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي جعمر تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

  .دارد عهده به را ايران) رسمي(ملي 

بـه   29/6/90نام موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب يكصد و پنجاه و دومين جلسه شوراي عالي اداري مـورخ  
  . جهت  اجرا ابالغ شده است  24/7/90مورخ  35838/206سازمان ملي استاندارد ايران تغيير و طي نامه شماره 

مؤسسـات   و مراكز نظران صاحب ،كارشناسان سازمان  از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين
يـدي،  تول به شرايط توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،
كننـدگان،  مصـرف  توليدكننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  منصـفانة  و آگاهانـه  مشـاركت  از كـه  است تجاري و فناوري

نـويس   پيش .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و صادركنندگان
از  پـس  و شـود مـي  ارسـال  مربـوط  فنـي  هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي عمراج 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  ملـي  اسـتاندارد  عنـوان  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 استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي سازمان ملي استاندارد ايران تشكيل مربوط كه اندارداست
المللـي الكتروتكنيـك    بـين  كميسـيون ، 1(ISO)اسـتاندارد   المللـي  بـين  سازمان اصلي اعضاي از ايران سازمان ملي استاندارد

2(IEC) 3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و(OIML) كـدكس غـذايي    كميسـيون  4رابـط  نهـا ت بـه عنـوان   و است 
5(CAC) خـاص  هـاي  نيازمنـدي  و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور در 

   .شودمي گيريبهره المللي بين استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفت هاي آخرين از كشور ،
 كننـدگان، حفـظ   مصـرف  از حمايـت  بـراي  قـانون،  در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند يسازمان ملي استاندارد ايران م

 از اجراي بعضي اقتصادي، و محيطي زيست مالحظات و محصوالت كيفيت از اطمينان حصول عمومي، و فردي ايمني و سالمت

 اسـتاندارد، اجبـاري   عالي شوراي تصويب با ي،واردات اقالم يا/و كشور داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي

و  صـادراتي  كاالهـاي  اسـتاندارد  اجـراي  كشـور،  محصـوالت  براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي سازمان . نمايد
 فعال مؤسسات و سازمان ها خدمات از كنندگان استفاده به بخشيدن اطمينان براي همچنين . نمايد اجباري را آن بنديدرجه

 آزمايشـگاه  محيطي،زيست مديريت و كيفيت مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، در زمينة

 اسـاس  بـر  را مؤسسات و ها سازمان گونه اين سازمان ملي استاندارد ايران سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  و مراكز ها

 بر و اعطا ها آن به صالحيت تأييد گواهينامة الزم، شرايط احراز صورت در و كند مي ارزيابي ايران تأييد صالحيت نظام ضوابط

 فلـزات  عيـار  تعيـين  سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  يكاها، المللي بين دستگاه ترويج .كند نظارت مي آن ها عملكرد

  .است سازمان اين وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي تحقيقات كاربردي انجام و گرانبها
 

________________________________________________________________  
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 

اصول كلي براي معيارهاي پذيرش ،كنترل مطابقت با  : 7قسمت -در ساختمانها رو اداري  «
  »)2روش (ويژگي هاي رواداري  ابعادي و كنترل آماري 

  يا نمايندگي/وسمت                                                                         :رئيس
  شرقياداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي آذربايجان                                                            افشين، روا

  )مهندسي عمران كارشناسي ارشد(

 :دبير

  كيفيت آفرينان آذرشركت           تبريزي، آذر                                                        
  )مهندسي عمرانكارشناسي (

  )به ترتيب حروف الفبااسامي (   :اعضاء

  واحد سردرود اسالمي دانشگاه آزادعضو هيئت علمي                                                           نازيال، ادريسي
  )كارشناسي ارشد معماري(
  

  شرقياداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي آذربايجان                                          عليرضا                 ، الفت
  )شيميمهندسي  كارشناسي ارشد (
  

  مراغهواحد  اسالمي دانشگاه آزادعضو هيئت علمي                                                        مسعود، پوربابا
  )عمراني مهندس كارشناسي ارشد(
  

  نقش سازان پارسشركت                                                       سمانه، زينالي اندبيلي
  )مهندسي عمران كارشناسي  (
  

  شرقيعبدالصمدي، مهدي                                                     مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي آذربايجان
  )شيمي ناسي كارش (
  

  اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي آذربايجان شرقيفرشي حق رو، ساسان                                                 
  )                                                فوق ليسانس مهندسي عمران(
  

  اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي آذربايجان شرقي               قديمي كلجاهي، فريده                                 
  )شيميكارشناسي ارشد (
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  موسسه استاندارد وتحقيقات صنعتي ايران                  مجتبوي، عليرضا                                          
  ) مهندسي مواد كارشناسي  (
  

  آزمايشگاه همكار تكين ساز آزما                                                                عاطف، مشاور
  )مهندسي عمران كارشناسي (
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  پيش گفتار

ل مطابقت با ويژگي راصول كلي براي معيارهاي پذيرش ،كنت:  7قسمت :در ساختمانها رواداري  «استاندارد 
 سازمانهاي مربوط توسط كميسيوننويس آن در پيشكه  »)2روش (و كنترل آماري  هاي رواداري  ابعادي

كميته ملي اجالس  سيصد و پنجاه و سومين شده و تهيه و تدويناستاندارد و تحقيقات صنعتي ايران 
مورد تصويب قرار     23/12/1390تاريخ ساختماني  هايو فرآورده ساختمان و مصالحمهندسي  استاندارد

استاندارد و تحقيقات  سازمانقانون اصالح قوانين و مقررات  3 اينك به استناد بند يك ماده، ه استگرفت
  .عنوان استاندارد ملي ايران منتشر مي شوده ب ، 1371 مصوب بهمن ماه ،رانيصنعتي ا

، تهاي ملي و جهاني در زمينه صـنايع، علـوم و خـدما   براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحوالت و پيشرفت
استانداردهاي ملي ايران در موقع لزوم تجديد نظر خواهد شد و هرگونه پيشنهادي كه براي اصالح يا تكميـل  

 .تجديد نظر در كميسيون فني مربوطـه مـورد توجـه قـرار خواهـد گرفـت       ماين استاندارد ها ارائه شود، هنگا
   .ه كردبايد همواره از آخرين تجديد نظر استانداردهاي ملي استفاد ،بنابراين

  
:به شرح زير است  مورد استفاده قرار گرفتهمنبع و ماخذي كه براي تهيه اين استاندارد   

 
1-  ISO 3443-7:1988, Tolerances for building - Part 7: General principles for approval criteria, 
control of conformity with dimensional tolerante specifications and statistical control - 
Method 2 (Statistical control method) 
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ل راصول كلي براي معيارهاي پذيرش ،كنت:  7قسمت :در ساختمانها رو اداري 
  )2روش (مطابقت با ويژگي هاي رواداري  ابعادي و كنترل آماري 

  

 كاربرد دامنه و هدف          1

، ارايه روش كاربردي كه بتوان براي تائيد دقت درستي ابعادي اجزا و عملكرد هدف از تدوين اين استاندار
آن در صنعت ساختمان سازي براي استفاده در مواردي كه طرفين ذينفع موافق با ارجاع به اين استاندارد 

 . هستند مي باشد

  .داردكاربرد ابعاد و موقعيت ها در صنعت ساختمان سازي  –استاندارد براي انواع اشكال 

  مراجع الزامي        2 
. است شده داده ارجاع آنها به ملي ايران استاندارد اين متن در كه است مقرراتي حاوي زير الزامي مدارك
  .شود مي محسوبملي ايران  استاندارد اين از جزئي مقررات آن ترتيب بدين

الحيه ها و تجديد نظرهاي بعدي آن در صورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اص
در مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آنها ارجاع داده شده . مورد نظر اين استاندارد ملي ايران نيست

  .است، همواره آخرين تجديد نظر و اصالحيه هاي بعدي آن مورد نظر است
  :استفاده از مراجع زير براي كاربرد استاندارد الزامي است

  هابورت -اي آزمايشگاهيظروف شيشه، 1386سال : 1956استاندارد ملي ايران شماره   2-1
  هاويژگي - هاي زينه دارپتپي - اي آزمايشگاهي، لوازم شيشه1369: 1962استاندارد ملي ايران شماره   2-2
  

  اصطالحات و تعاريف        3
   :زير به كار مي رود اصطالحات و تعاريف استاندارد در اين 

  ويژگي رواداري        1- 3
  .مجموعه اي از عبارات يا نمادهاي آن كه نشان دهنده دامنه پذيرش مشخصات اشاره شده مي باشد 

  مشخصه         2- 3
) صفحه(يك بعد زاويه ، شكلي از سطح . يك خصوصيت براي رواداري تعيين شده مي تواند  يك بعد است  

  .و غيره باشد 
  
  توليد يا عملكرد) واحد(آيتم         3- 3

  .رت ها وجود داشته باشدااز نظ اييك موضوع واقعي يا قرار دادي كه ممكن است در آن مجموعه - الف
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  ..رت ها وجود داشته باشدااز نظ ايدر آن مجموعهيك مقدار تعريف شده از مواد كه ممكن است  -ب
  .كمي مي باشديك كيفيت ارزيابي شده مشاهده شده كه شامل خواص كيفي و  -پ
  

  كه از نظر رواداري نصب و ساخت و ساز و كنترل نقطه رواداري است به طور عادي آيتم زماني-1 يادآوري
جزئي مي باشد اما رواداري تنظيم آن كنترل مي شود و همچنين ممكن است ابعاد منفرد براي نمونه در مواردي كه كنترل 

  . نمونه مي شود باشندكارهاي خاكبرداري يا بتن ريزي در محل كنترل 
/ آيتم توليد يا عملكرد به عنوان يك آيتم قابل شمارش در تعيين اندازه زمين، اندازه نمونه، تعداد آيتم ها -2يادآوري 

  .منطبق و غيره به كار مي رود
  
  انطباق با ويژگي رواداري         4- 3

مي اخل دامنه مورد پذيرش قرار بر اساس روش معيني و تحت شرايط خاص اندازه گيري مي شود و در د
  .گيرد

  معيار آماري استاندارد شده        5- 3
در پيوست ب بيان شده  تعاريف معيارهاي آماري استاندارد شده طبق استاندارد هاي ملي و بين المللي

  .است
  
  الزامات مشخص شده رواداري          4
  ويژگي هاي رواداري        4-1
ايي براي انحراف از الزامات مبنا يا ايده آل كه مصرف كننده بدون شرط خواهد ويژگي هاي ، محدوديت ه 

  .پذيرفت ملزم مي كند
  

عبارات و نمادهاي به كار رفته در ويژگي هاي .عبارت رواداري اغلب به جاي ويژزگي هاي رواداري به كار مي رود -يادآوري
عبارت ممكن است به يكي از اشكال .ابق با استاندارد هاي ملي باشدرواداري بايد تا حد امكان شفاف، مفهوم، بدون ابهام و مط

  :زير باشد
  

  )مراجعه كنيد 1به شكل ( =A+B=T:Dدر مواردي كه - الف

 :شودبايد در نامعادله زير صادق باشد تا قبول واقع  Xمشخص شده  معني عبارت فوق اين است كه  

D-B X D+A                                                                  
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  )2شكل (T  X  1نامعادله يك طرفه مانند شكل -ب 

بيان مي شود ) 3شكل (ويژگي ،با شكل تصويري پوشش موقعيت هاي مجاز نقاطي از يك خط يا سطح  
  )3شكل(مراجعه كنيد ISO 044.4براي توضيح اصل جعبه براي اجزاي سه بعدي  مثال هايي

. مشخصه هاي رواداري ،شامل،مستقيم يا غير مستقيم و شرايطي كه پارامتر ها اندازه گيري مي شوند است
  .مراجعه شود ISO7077براي روش ها و ابزارها به كار رفته به 

  نما و شناسايي رواداري        4-2
  نمايش مشخصه هاي رئاداري    1- 4-2

بعضي مشخصه هاي رواداري به هدر مستقيم در نقشه ساختماني يا در مشخصات كاري نشان داده ي شود 
در همه نقشه ها و مشخصه هاي  كار به Iso6284و ISO 4464از نتايج و اصول ارايه شده در استاندارد 

 .اين استاندارد ها ارجاع داده شود

  عمومينمايش      2- 4-2
ارائه شد نشان داده نشود، مشخصه هاي رواداري  5- 2در مواردي كه عمومي رواداري مانند آن چه در بند  

  .عمومي در صورت وجود به كار گرفته شود مشخصه هايي از توافق طرفين يا مطالبه قانوني بدست مي آيد
  
ارد و مشخصه هاي رواداري عمومي ممكن است در آن معموالُ توافق مارفين به حالت سفارش يا قرار داد فروش د -يادآوري 

بيان شده باشد يا به موارد ديگري مانند شرح پروژه ، مشخصه محصول عمومي، توصيه هاي تجاري و استاندارد هاي ملي و 
  .بين المللي ارجاع داده شوند

  
  عدم نمايش     3- 4-2
شود آيين نامه هاي معمول فرض شود اگر مشخصه هاي رواداري مستقيم يا غير مستقيم نشان داده ن 

  .كنترل كرد 5-7ضوابط مستلزم استفاده از الزامات ارائه شده را فقط مي توان مطابق با الزامات بند 
  صيه هايي براي كاربرد مشخصه هاي رواداريتو        4-3

بازرسي به طور كلي پيشنهاد مي شود به منظور حفظ مالحضات مشخصه هاي رواداري بر اساس توافق 
  .كنترل خواهد شد و در نقشه ها و مشخصات كار نشان داده خواهد شد

بنابراين توصيه مي شود در مواردي كه الزامات مطابق با روش  عادي مشخص نبود،براي نمونه در مواجهه با 
محصول جديد يا فنون ساختمان سازي ، و مشخصه هايي رواداري براي همه با اهميت نشان داده 

براي مواردي كه چون به طور نظام منو كنترل مي شود و به داليل اقتصادي نشان داده نمي حتي .(شود
  )شود
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  مسئول بازرسي          5
  

مسئول بازرسي براي به عهده گرفتن كنترل تطبيق با مشخصه هاي رواداري بايد در توافق نامه بازرسي 
  .تعيين شود

توسط طرفين تعيين مي شود و داراي شناخت الزم و  مسئول بازرسي معموالُ يك فرد خصوصي است كه
قابليت اطمينان براي انجام عمليات مهم بيان شده در زير است و تجربه زيادي در داوري نا بدون در نظر 

  .گرفتن نوع استخدام او ، داشته باشد
  :مسئول بازرسي بايد بر موارد زير نظارت كند و كارهاي زير را انجام دهد

تطبيق طرح نمونه برداري  صحيح براي پرسنلي كه بازرسي را (وز طرح هاي نمونه برداريصدور مج - الف
  .)انجام مي دهند

 و نقشه نمونه ها lots تشكيل -ب

  كنترل و روش هاي صحيح اندازه گيري -پ
  كنترل كاليبراسيون ابزارها و انجام اندازه گيري و ساير داده هاي كنترل -ث
  ضعيت فيزيكيثبت اندازه گيري ها و و -ج
  .در دفترچه بازرسي ،دفترچه بازرسي در صورت تقاضاي طرفين بايد ارائه شود 
ها طبق اندازه گيري ها عالوه بر مسئول بازرسي ، صالحيت هاي الزم را  lotsتصويب يا رد  آيتم ها يا  -چ

راي نمونه رد اندازه گيري هاي كنترل معين، اجرا پذيري ، شرايط تعمير و طي بازرسي انجام مي دهد، ب
تعويض آيتم هاي معيوب و تعيين نحوه بازرسي عادي، شديد و كاهش يافته كه بايد به كار رود ، ثبت اين 

  .صالحيت ها بايد به طرفين ارائه شود
عمل اين صالحيت او براي انجام داوري در . صالحيت مسئول بازرسي بايد در توافق نامه بازرسي بيان شود

خيل منحصر نشده باشد مگر اين كه در وذاكرات بين طرفين  8مطابق با رويه هاي بيان شده در بند 
  .مزحوري باشد

مسئول بازرسي نيازي نيست مستقل از هر دو طرف ذينفع باشد، در عمل براي تسهيل در واگذاري آسان وي  -ياد آوري
  .لب تامين كننده استخدام شده باشداغتوسط يكي از طرفين 

  
  )واحدها(معيار هاي تصويب آيتم ها               6
  
  تعريف آيتم        6-1
عبارت آيتم در توافق نامه بازرسي بار وجوع بر ديگر استاندارد هاي بازرسي در زمينه هاي خاص،غير مبهم  

  .تعيين گردد
ي معيوب  به جز در دو مورد بيان شده زير ، انجام اندازه گيري شرايط اندازه گيري مجدد آيتم ها       6-2

مجدد بر روي آيتم هاي معيوب، حتي با ابزارهاي با دقت بيشتر، به منظور كنترل مجدد انطباق با مشخصه 
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در غير اين صورت اين رويه خطاي نظام مهندسي در روش كنترل به شكل .هاي رواداري مجاز نيست
  .عداد اندازه گيري ها برنامه رزرو شده با توجه به نفع تامين كننده معرفي خواهد شدمتبول ترك نسبت به ت

  : دو مورد استثنا عبارتند از
در صورتي كه بتوان قطعيت بااليي نشان داد كه نتايج اندازه گيري به علت خطاهاي زياد در اندازه  - الف

  .ر روي همان آيتم ها اجازه بدهدگيري صحيح نيستند مسئول بازرسي امكان اندازه گيري جديد ب
در مورد ايتم هاي رويه هاي كنترلي كه براي چند مرحله برنامه ريزي شده باشند در صورتي كه نشان  -ب

 .داده شود كه نتيجه گيري قابل قبول با اندازه گيري مستقيم منفرد مشخصه باشد

  :پذيرش و زمان تحويل آيتم ها       6-3
آيتم هاي . تم هايي هستند كه بدون براي مشخصه مورد سوال پذيرفته شده اندآيتم هاي قابل قبول آي

همچنين ممكن است آيتم ها بدون بازرسي .پذيرفته شوند 8معيوب ممكن است با رويه هاي بيا شده در بند 
  ).بخش هايي از يك كاالي پذيرفته شده: مانند(پذيرفته شوند 

كه طبق توافق، بازرسي و كنترل آنها الزامي است مورد قبول قرار آيتم تا زماني كه براي تمام مشخصه هايي 
  .نگرفته است، پذيرفته نشده است

اگر زمان تحويل، بعضي آيتم ها طبق توافق طرفين منحصر شده باشد، اين موضوع كه زمان تحويل قبل يا 
  .بعد از پذيرش آيتم ها تعريف شده است بايد در توافق نامه بيان شده باشد

عدم پذيرش و بازرسي خارج از برنامه ي مصرف كننده با هزينه ي خود ممكن است، هر آيتمي را         6-4
براي انطباق با هر ضابطه و مشخصه هاي رواداري شامل كنترل هايي كه طبق توافق نامه بازرسي الزامي 

  ).ه شودمراجع 3.4.5.9و  3.2.5به بندهاي . (نيست، بازرسي آيتم هاي نا منطبق را رد كند
مطالق (مصرف كننده نمي تواند آيتم هايي را كه مشخصه هاي آن قبالً منطبق اعالم شده يا بدون شرط 

  .پذيرفته شده اند با اين روش رد كند) 2.10و  2.8بندهاي 
بازرسي اضافي ممكن است توسط مسئول بازرسي سازمان دهي و نظارت يا مشخص ديگري كه تامين كننده 

  .ام شودمشخص مي كند انج
آيتم هايي كه در اثر نتايج بازرسي اضافي نامنطبق شناخته مي شوند از رويه هاي آيتم هاي معيوب بيان 

اگر .در هر صورت در چنين وضعيتي زمان تحويل آيتم ها تغيير نخواهد كرد.پيروي مي كنند 8شده در بند 
ام شود، مصرف كننده بايد با اطمينان اين بازرسي اضافي بعد از بازرسي عادي طبق توافق نامه بازرسي انج

  .بيشتري اين مورد را كه آيتم هاي معيوب در زمان مورد نظر يا مراجعه معيوب بوده اند اثبات كند
بازرسي خارج از برنامه توافق براي حمايت از مصرف كننده در برابر معايب غير پيش بيني شده : يادآوري

درصد بازرسي هاي يك مشخصه معين توجيه اقتصادي 100لحاظ شده است هنگام طراحي كنترل اگر 
  .نداشت، استفاده از اين روش براي مصرف كننده، فقط در موارد خيلي خاص امجام خواهد شد

  رويه هاي آيتم هاي معيوب            7
  تشخيص صالحيت قابليت استفاده بودن          7-1
  .ت استفاده بودن آن آيتم بايد مورد ارزيابي قرار گيرداگر آيتمي نسبت به يك مشخصه نامنطبق باشد، قابلي 
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اين تشخيص صالحيت و ديگر صالحيت هاي بيان شده در اين بند توسط مسئول بازرسي به طور مؤثري 
در غير اين صورت .انجام مي گيرد اگر اجازه انجام اين كار طبق توافق نامه بازرسي به او داده شده باشد

  .بناي رضايت طرفين انجام شودتشخيص صالحيت بايد بر م
  .ممكن است يكي از طرفين نياز به تشخيص صالحيت مسئول بازرسي بين طرفين      داشته باشد

ممكن است تشخيص صالحيت با اندازه گيري هاي جامع تر يك آيتم حمايت شود، اما بايد براي جلوگيري از 
  .دقت به عمل آيد 2.7مرحله اي بيان شده در بند  2خطاي نظام مند روش كنترل 

  
  آيتم قابل مصرف         7-2

نمونه هايي از         . در چنين موارد آيتم مطابق با شرايط بيان شده در توافق نامه بازرسي پذيرفته مي شود
  :اصل در چنين شرايطي عبارتند از

  خسارت به مصرف كننده: الف
  .زده شده و بين طرفين تقسيم مي شود هزينه اضافي ناشي از به كار بردن آيتم معيوب تخمين: ب
افزايش احتمال عدم كاربرد صحيح ناشي از آيتم معيوب تخمين زده مي شود و تامين كننده مطابق با : پ

  .ميزان قطعيت در هزينه هاي اضافي واقعي و مستند شده مشاركت مي كنند
  .را انتخاب كند 8-3تامين كننده مي تواند پيروي از بند 

  آيتم غير قابل مصرف           7-3
آيتم بايد . اگر آيتم غير قابل مصرف شناخته شد لراي نمونه به علت خطاي خيلي زياد آيتم رد مي شود

پس از تعمير نمي توان . مطابق با ويژگي هاي بيان شده توسط مسئول بازرسي يا توافق طرفين تعمير شود
اگر آيتم . براي بازرسي ويژه به منظور پذيرش ارائه شود آيتم را براي بازرسي مجدد كاال ارائه كرد بلكه بايد

  .آيتم جديد نيز براي بازرسي ويژه همه مشخصه ها ارائه شود. تعمير نشود، بايد با آيتم جديدي تعويض شود
  
  معيار مقبوليت براي كاالها             8
گروهي از آيتم هايي است كه به كليات پذيرش آيتم هاي منفرد و بازرسي كاالها ، يك كاال          1- 8

  .منظور بازرسي اوليه ارائه شده اند
بيان شده اند بنابراين اعتبار اين آيتم هاي  8و7نتايج و رويه هاي معتبر براي پذيرش يا ارجاع آيتم ها در بند 

  .منفرد كاال يازرسي مي شود
 ISO 3534ليت مطابق با استاندارد تعاريف عبارت به كار رفته در اين استاندارد در مورد بازرسي و مقبو

  .بعضي از اين تعاريف در پيوست ب ارائه شده اند. ميباشد
  .مشخصه هاي كنترل شده و روش هاي بازرسي و مقبوليت كاالها بايد در توافق نامه بازرسي بيان شود

  تعيين پارامترهاي كليدي بازرسي         2- 8
تعيين مي  AQL  ،LQطريق پارامترهاي كليدي مانند  روش هاي بازرسي بين طرفين در سطح باال از

  .اندازه ها و بازرسي صد در صد در اين پيوست وبند بيان شده اند. شوند
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، و در صورت لزوم نظارت اقتصادي و ريسك هاي  1-5-9اين پارامترها، و رويه هاي راه گزيني آنها در بند 
  .مربوط به بازرسي آماري ارائه شده اند

مقادير واقعي پارامترهاي . پارامترهاي مختلف براي مشخصه هاي مختلفي كه كنترل مي شوندمشخص كردن 
  :كليدي با يك يا چند مورد از روش هاي زير به دست مي آيند

  استانداردها و توصيه هاي بيان شده: الف
  روش مشترك يا مفهوم مشترك مطابق توافقات : ب
نظر گرفتن هزينه هاي بازرسي، توليد و استفاده از آيتم هاي  بهينه شده، براي نمونه از رياضي با در: پ

  معيوب و غيره
. به مقادير محدودي محدود مي شوند اگر استانداردهاي ملي بازرسي آماري به كار روند AQLگزينش 

  .مقادير محدودي در پيوست الف پيوست شده اند
  عيوب بحراني          3- 8

اين . كليدي بازرسي، بعضي معايب به عنوان معايب بحراني مشخص شونددر حين توافق درباره پارامترهاي 
درصد بازرسي يا از مصرف كننده حمايت 100موضوع به معني اين است كه كااليي كه به دليل اين معايب ، 

عالوه بر پيش . ويژه اي در برابر آيتم هايي با چنين معايبي كه به عنوان پارامترهاي كليدي مشخص شده اند
ي ارجاع فوق العاده كاال در صورتي كه يك آيتم معيوب، حتي به صورت تصادفي، در آن يافت شود، بين

  )4-4- 5- 9و  2-3-5-9مراجعه به بندهاي . (خواهد شد
معايب مشخص شده به عنوان معايب بحراني به مشخصه هايي كه اين كنترل شديد و حمايت ويژه از مصرف 

  .ودكننده توصيه پذير باشد محدود مي ش
مشخص كردن موارد بحراني در  "غير بحراني "براي جلوگيري از بي مالحظه گي به مشخصه هاي رواداري 

  .رواداري انجام نشود، اما در توافق نامه بازرسي ذكر گردد
  درصد 100پذيرش با بازرسي           4- 8

سازمان دهي روش هاي هنگامي كه تمامي آيتم ها بازرسي مي شود، عدم قطعيت آماري هزينه اي براي 
  .آماري وجود ندارد

خيلي پايين مانند منترل عيوب  AQLبنابراين بازرسي صد در صد اغلب به بازرسي آماري مشخص شده با 
ممكن است در مورد كاالهاي خيلي كوچك كه وقت % 100همچنين بازرسي . بحراني ترجيح داده مي شود

  . طق مفيد ضروري استبازرسي زيادي براي تهيه ي نمونه هاي بزرگ من
  .به صورت انفرادي رد يا پذيرفته مي شوند 8و  7آيتم ها بر اساس نتايج بيان شده در بند 
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  )بازرسي آماري(پذيرش با ننمونه هاي معرف             5- 8
  بازرسي عادي، با دقت ويژه و كاهشي         1- 5- 8
  كليات، رويه هاي گزينش    1-1- 5- 8

بنابراين، در . بين المللي بازرسي آماري به صورت اوليه بر مبناي استفاده از پيوسته مي باشنداستانداردهاي 
مورد بازرسي كاالهاي با تعداد محدود، روش ها در صورتي كه هزينه هاي مكفي براي تامين كننده در مورد 

  )جعه شودمرا ISO2859-2به استاندارد . ( كاالهاي ارجاعي همراه باشند هنوز كاربرد دارد
مطابق با اين، . براي سري هاي پيوسته يا پيوسته گاوس از كاالها، رويه هاي گزينش قابل اجرا هستند

  .بازرسي و معيارهاي پذيرش كاالها به برخي شرايط منتج از نتايج بازرسي يا كاالهاي اوليه مي باشند
ادامه دهد سطح بازرسي  AQLمتر از در مواردي كه تامين كننده به ارائه كاالهاي با درصد معيوب خيلي ك

اين موضوع به دليل اينكه تامين كننده قابليت . بنابراين هزينه هاي بازرسي كاهش مي يابد. كاهش مي يابد
  .مقبوليت صد در صد كاال را دارا است مفيد است

بازرسي به  ادامه دهد، AQLبه هر حال در صورتي كه تامين كننده به ارائه كاالهاي با كيفيت نزديك به 
احتمال پذيرش كاالها با درصد عيوب معادل . منظور افزايش حمايت از مصرف كننده شديدتر مي شود

AQL به طور قابل توجهي كاهش مي يابد.  
 8قوانين استاندارد شده اين استاندلرد براي استفاده از بازرسي هاي عادي، شديد و كاهش يافته در بند 

  .بيان شده است 4-8از اصالحات بند  با پيروي ISO 2859استاندارد 
يا تعداد ديگري كه توسط مسئول  بازرسي (كاالي متوالي باقي مانده در بازرسي شديد  10هنگامي كه 

، بازرسي آماري ادامه نيابدو بازرسي صددرصد جايگزين آن شود تا زماني كه اقدامي براي )مشخص شده اند
  .ردبهبود كيفيت آيتم هاي ارائه شده صورت گي

  كاالهاي جدا شده       1-2- 5- 8
فقدان .بايد همواره بازرسي عادي شود) 5كمتر از (بازرسي آماري كاالهاي انفرادي يا تعداد محدودي از كاالها 

مراجعه (بازرسي شديد احتمالي با هزينه هاي بيشتر پرداختي تامين كننده براي كاالعاي مردود جبران شود 
  )ISO 2859-2به استاندارد 

  پروژه هاي بزرگ يا سري گاوس پيوسته كاالها        1-3- 5- 8
عدد يا مصرف كننده كاالهاي زيادي براي پروژه هاي  5اگر تعداد كاالهاي شامل توافق نامه بازرسي بيش از 

توليد امكانسري پيوسته گاوس كاالها در نظر . ساختماني به صورت متوالي از يك تامين كننده دريافت كند
  .شود و رويه هاي گزينش اعمال مي شود گرفته مي

  تامين كننده وابسته به سازمان كنترل كننده         1-4- 5- 8
بازرسي آماري توليدات تامين كننده توسط يك سازمان وابسته مانند مؤسسه ي عمومي يا شركت تجاري 

  .نظارت و كنترل شود
امين محصول انفرادي و پيروي اصالحات و اين سازمان توانا به جمع كردن در باره توليدات و فرآيند ت

  .بنابراين كاربرد كامل رويه هاي گزينش ممكن است.تغييرات دوره اي را دارد
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  ويژگي هاي بازرسي آماري             2- 5- 8
رويه براي اجراي تعيين آماري قابليت پذيرش، رويه نمونه برداري ناميده مي شود كه حاوي اطالعات تفضيل 

السيون كاالها، اندازه نمونه و معيارهاي پذيرش يا رد كاالها مطابق با اندازه گيري هاي آيتم ها در مورد فرمو
  .در نمونه ها مي باشد

يكي از مباني پارامترهاي كليدي، مطابق با . رويه نمونه برداري بايد در توافق نامه بازرسي مشخص شده باشد
هندس كنترل قادر به طراحي رويه ي نمونه برداري اصطالحات توليدات، هر م. مشخص مي شود 3-5-9بند 

  .مي باشد ISO 2859استاندارد  14با پيروي از رويه هاي بيان شده در بند 
در مواردي كه زيان هاي اقتصادي ناشي از آيتم هاي معيوب در يك تعداد منطقي كمتر از بودجه ي مصرف 

ه معموالً ميانگين درصد آيتم هاي معيوبي است كننده، قابل پذيرش هستند، پارامتر مهم براي مصرف كنند
  .بيان شده مرسوم است 1- 3- 5- 9كه در بند  AQLكه دريافت مي كند و براي چنين مواردي رويه ي 

در مواردي كه عدم انطباق هايي در مشخصه هاي رواداري براي بودجه ي مصرف كننده، ايمني پروژه 
 2-3-5-9در چنين مواردي رويه عيوب بحراني در بند  ساختماني يا كاركردهاي مهم آن خطرناك باشد،

  .بيان شده است
اگر زيان هاي تامين كننده در صورت مرجعي شدن باشد براي نمونه اگر او بتواند كاالهاي مرجوع را از بين 

 1-3- 5- 9ببرد يا به ديگران بفروشد تهيه كاالهاي جديد براي مصرف كننده اصلي، رويه ارائه شده در بند 
در چنين مواردي رويه ي نمونه برداري را پارامترهاي . كن است براي حمايت از مصرف كننده كافي نباشدمم

و  AQLبراي نمونه با مشخص كردن هر دو . كليدي ديگري تعيين مي كند يا پارامترها را تلفيق مي كند
LQ  و  14، رويه هاي نمونه برداري با پيروي از رويه هاي ارائه شده در بندISO 2859 طراحي شوند.  

  پارامترهاي كليدي و حمايت از طرفين             3- 5- 8
  مشخصه هاي رواداري منظم        3-1- 5- 8

. و اندازه تقزيبي كاال تعيين مي شود AQLبراي بازرسي منظم رواداري غير بحراني، پارامترهاي كليدي 
  )5- 14مراجعه به بند . (وجيه شده باشدبه كار ميرود مگر اينكه سطح بازرسي ديگري ت 2سطح بازرسي 

هزينه بازرسي هر آيتم براي كاالهاي كوچك بيشتر از كاالهاي بزرگ استة بنابراين توصيه مي شود اندازه 
از تقسيم مجموع تعداد آيتم ها به بيشترين وكمترين . نمونه تقريبا متناسب ريشه ي دوم اندازه كاال باشد

گروه بندي منطقي يا مربوط به توليد آيتم . ر واريانس ها حاصل مي شودكاالهاي بازرسي شده ميزان بهت
  .هاي ممكن را ايجاد مي كند

حمايت از تامين كننده بدين صورت است كه اگر به طور مداوم كاالهاي با درصد آيتم معيوب معادل با 
AQL  خواهد داشت تضمين مي شود% 99تا % 90ارائه كند امكان احتمال پذيرش تقريبي.  

. حمايت از مصرف كننده با هزينه هاي موارد مردود شده كه به مسئوليت تامين كننده است تضمين مي شود
توصيه مي شود هزينه با ضرب ارجاع هاي احتمالي كاالهاي غير پذيرش زياد شود كه تامين كننده مجبور به 

  .نگه داري كيفيت توليدات در محدوده توافق شده شود
  


