
 

 

 « ptآزمون مهارت  »

دس کىتشل کیفیت مخاصن، مىاتع آب ي  تا تًجٍ تٍ اَمیت اوذاصٌ گیشی پاسامتشَای میکشيتی ي فیضیکًضیمیایی آب ضشب کٍ سيش ضشيسی ي مًثش

َا تا صحت ي دقت مًسد ویاص مستلضم عًامل متعذدی اص جملٍ صالحیت ي تًاوایی کاسضىاسان  ضثکٍ تًصیع است، اوجام َش یک اص ایه آصمًن

 مشتًطٍ، دستگاٌ َای کالیثشٌ، مًاد مىاسة ي سيش آصمًن صحیح ي ... می تاضذ. یکی اص ساٌ َای اطمیىان اص حصًل وتایج صحیح دس آصمایطگاٌ

 ه آصمایطگاَی است.ضشکت دس آصمًن مُاست ) کفایت تخصصی ( ي مقایسات تی

، آصمایطگاٌ مًظف است اص سيش َای کىتشل کیفیت تٍ مىظًس وظاست تش صحت ي دسستی آصمًن َا ي  ISO/IEC 17025تشاساس استاوذاسد 

تشوامٍ َای "ي یا  "مقایسات تیه آصمایطگاَی"تىظیمات کالیثشاسیًن استفادٌ ومایذ. ایه وظاست می تًاوذ دستشگیشوذٌ ی مطاسکت آصمایطگاٌ َا دس 

َای ریىفع ي  ذ ضًاَذی دس اثثات صالحیت خًد تٍ مطتشیان، طشفاٌ تا تٍ کاسگیشی ایه ساص ي کاسَا می تًاوتاضذ. دس ياقع آصمایطگ "آصمًن مُاست

 ئٍ ومایذ.گشيٌ اعتثاستخطی اسا

الم مقایسٍ تیه آصمایطگاَی تٍ معىی ساصماوذَی، عملکشد ي اسصضیاتی اوذاصٌ گیشی َا تا آصمًن َا، مطاتق تا ضشایط اص پیص تعییه ضذٌ سيی اق

 3قل کسان یا مطاتٍ، تًسط دي یا چىذ آصمایطگاٌ می تاضذ. دس ایه سيش یک آصمایطگاٌ تشگضاس کىىذٌ آصمًن مقایسٍ تیه آصمایطگاَی تًدٌ کٍ حذای

 آصمایطگاٌ دس آن ضشکت می ومایىذ.

ٍ عمًما تًسط یک ضشکت تشگضاس آصمًن مُاست تٍ مفًُم اسصضیاتی عملکشد مطاسکت کىىذٌ دس مقاتل معیاسَای اص پیص تعییه ضذٌ می تاضذ ک

 کىىذٌ تشای تعذاد صیادی آصمایطگاٌ اوجام می گیشد.

مىاسة  تا ضشکت دس ایه آصمًن، تًاوایی اسائٍ وتایج صحیح آصمًن تشای َش پاسامتش اسصیاتی می گشدد لزا کسة وتیجٍ مطلًب می تًاوذ مًیذ عملکشد

َطذاسی دس جُت آگاٌ ساصی آصمایطگاٌ اص يجًد خطا دس سيوذ کاس تاضذ کٍ تًسیلٍ آن، خطا وذ ي دقیق آصمایطگاٌ تاضذ ي وتایج وامطلًب ویض می تًا

 دس صمان مىاسة ضىاختٍ ي اصالح خًاَذ ضذ.


