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 خدا نام به

 ايران استاندارد سازمان ملي با آشنايي

و  اسکتاندارد  مؤسسکۀ  مقکررات  و قکوانی   اصکح   قکانون  3مکاد   یک   بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

اسکتاندارداا    نشکر  و تکدوی   تعیی ، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه بهم  مصوب ایران، صنعتی تحقیقات

 .دارد عهده به را ملی )رسمی( ایران

بکه   92/6/29 مورخ ادار  عالی شورا  جلسه  دومی و پنجاه و یکصد موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد موسسه نام

 جهت اجرا ابحغ شده است. 33333/996ایران تغییر و طی نامه شماره  سازمان ملی استاندارد

مؤسسکات   و مراکک   نظران صاحب *کارشناسان مؤسسه از مرکب فنی اا کمیسیون در مختلف اا  حوزه در استاندارد تدوی 

تولیکد ،   به شکرایط  توجه با و ملی مصالح با امگام وکوششی شود می انجام مرتبط و آگاه  اقتصاد و تولید  پژواشی، علمی،

کننکدگان،  مصکر   تولیدکننکدگان،  شکام   نفکع،  و حک   صکاحبان  منصکفانۀ  و آگااانکه  مشکارکت  از ککه  اسکت  تجار  و فناور 

نکوی   پکی   .شکود  می حاص  دولتی غیر و دولتی اا سازمان نهاداا، تخصصی، و  علمی مراک  کنندگان، وارد و صادرکنندگان

از  پک   و شکود مکی  ارسکا   مربکو   فنکی  اا  کمیسیون اعضا  و نفع ذ  مراجع به نظرخواای برا  ایران ملی استاندارداا 

ایکران   رسمی() ملی استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طر  رشته آن با مرتبط ملی کمیتۀ در پیشنهاداا و نظراا دریافت

 .شود می تشرمن و چاپ

کننکد   مکی  تهیکه  شکده  تعیکی   ضکوابط  رعایت با نی  ذیصح  و مندعحقه اا سازمان و مؤسسات که استاندارداایی نوی  پی 

بکدی  ترتیکب،    .شکود  مکی  منتشکر  و چکاپ  ایکران  ملکی  اسکتاندارد  عنکوان  بکه  تصویب، درصورت و بررسی و طر  ملی درکمیتۀ

ملکی   کمیتکۀ  در و تکدوی   3 شکمار   ایکران  ملکی  اسکتاندارد  در شده نوشته مفاد اساس بر که شود می تلقی ملی استاندارداایی

 .باشد رسیده تصویب به دادمی تشکی  استاندارد سازمان که مربو  استاندارد

المللی الکتروتکنی   بی  کمیسیون (ISO) 1استاندارد المللی بی  سازمان اصلی اعضا  از ایران سازمان ملی استاندارد
9

(IEC) 3 قانونی شناسی اندازه المللی بی  سازمان و(OIML) 4رابط تنها به عنوان و است
کدک   کمیسیون 

3غذایی
(CAC) اا  نیازمند  و کلی شرایط به توجه ضم  ایران ملی استاندارداا  تدوی  در .کند می فعالیت کشور در

 .شودمی گیر بهره المللیبی  ا استانداردا و جهان صنعتی و فنی علمی، اا پیشرفت آخری  از کشور، خاص

 سحمت کنندگان، حفظمصر  از حمایت برا  قانون، در شده بینیپی  موازی  رعایت با تواند می ایران سازمان ملی استاندارد

 از اجکرا  بعضکی   اقتصکاد ،  و محیطکی  زیسکت  مححظکات  و محصکوتت  کیفیت از اطمینان حصو  عمومی، و فرد  ایمنی و

 استاندارد، اجبکار   عالی شورا  تصویب با وارداتی، اقحم یا/ و کشور داخ  تولید  محصوتت برا  را ایران ملی استاندارداا 

و  صکادراتی  کاتاکا   اسکتاندارد  اجکرا   کشکور،  محصکوتت  بکرا   المللی بی  بازاراا  حفظ منظور به تواند می سازمان . نماید

 فعکا   مؤسسات و ااسازمان خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن طمینانا برا  امچنی  نماید.  اجبار  را آن بند درجه

 اا آزمایشگاه محیطی،زیست مدیریت و کیفیت مدیریت اا سیستم صدورگواای و ممی   بازرسی، آموزش، مشاوره، در زمینۀ

 نظکام  ضکوابط  اسکاس  بکر  را ساتمؤس و ااسازمان گونه ای  استاندارد مؤسسۀ ،سنج  وسای  کالیبراسیون )واسنجی( و مراک 

 ااآن عملکرد بر و اعطا اا آن به صححیت تأیید گوااینامۀ تزم، شرایط احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران تأیید صححیت

 انجکام  و گرانبهکا  فلک ات  عیکار  تعیی  سنج ، وسای  کالیبراسیون )واسنجی( یکااا، المللی بی  دستگاه ترویج .کند نظارت می

 .است سازمان ای  وظایف دیگر از ایران ملی استاندارداا  سطح ارتقا  برا  حقیقات کاربرد ت

 

                                                 
 

1-International organization for Standardization 

2-International Electro technical Commission 

3-International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrologie Legale)  

4-Contact point 

5-Codex Alimentarius Commission 
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 كميسيون فني تدوين استاندارد

 «راهنما - هاابزارها و تكنيك كاتالوگ :2 قسمت  – (SPC)كنترل فرايند آماري  استقرار» 
  

  

 سمت و/ يا نمايندگي رئيس: 

 تقی، قیصر 

  (سی مکانی مهندلیسان  )فوق
 

 شرکت خدمات مهندسی سرمد تبری 

  دبير :

 زمانی، مریمسال 

 لیسان  علوم تغدیه()فوق

 

 اداره ک  استاندارد استان آذربایجان شرقی

  : )اسامی به ترتیب حرو  الفباء( اعضاء 

 البنی احمد ، امآ 

 لیسان  شیمی تج یه()فوق

 

 تفسیر ، حامد

 )لیسان  کامپیوتر(

 

 زاده، ملیحهحسی 
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 رضو ، محمدباقر

 )لیسان  حقوق(
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 زمانی، لیحسال 

 لیسان  زبان و ادبیات فرانسه()فوق

 

 سیدحسینی، سید فرااد

 شناسی()لیسان  زمی 

 

 کیایی، بهروز

 غذایی()لیسان  مهندسی صنایع

 

 

انجم  صنفی مدیران کنتر  کیفی صنایع استان 
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 مقدس، جعفرصادق

 مهندسی شیمی()دکترا  

 

 پور، جوادولی
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 فهرست مندرجات

 صفحه عنوان

 ب آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران

 ج کمیسیون فنی تدوی  استاندارد

 ه گفتارپی 

 1 اد  و دامنه کاربرد 1

9 

3 

 راجع ال امیم

 اصطححات و تعاریف

1 

1 

 9 نماداا و اصطححات مخفف 4

 9 اد  کاتالوگ 3

 3  اا  کیفیتبند  اب اراا و تکنی طبقه 6

 SPC 3اا  اا  اب اراا و تکنی بند رده 3

 3 دامنهشده، کاربرد و اا  مهم توصیهتوصیف اب اراا و تکنی  3

 19 بهبود مداوم 2

 13 کتابنامه)اطحعاتی(  پیوست الف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 و 
 

 پيش گفتار

 که "   راانما – اااب اراا و تکنی  کاتالوگ :9 قسمت  –  (SPC)کنتر  فرایند آمار  استقرار  " د استاندار

 یهاجحس و یکمی یکصد و چه    در و تدوی  شده و تهیهمربو  فنی  اا کمیسیون در آن نوی پی  

 بند استناد به این  است، گرفته قرار تصویب مورد 39/11/29  مورخ  مدیریت کیفیت اندارداست ملی کمیتۀ

 عنوان به ،1331 ماه بهم  مصوب ایران، استانداردسازمان ملی مقررات  و قوانی  اصح  قانون 3 ماد  ی 

  .شودمی منتشر ایران ملی استاندارد

خدمات،  و علوم صنایع، زمینۀ در جهانی و ملی اا پیشرفت و تحوتت با اماانگی و امگامی حفظ برا 

ای   تکمی  و اصح  برا  که پیشنهاد  ار و شد خوااد نظر تجدید ل وم مواقع در ایران ملی استاندارداا 

بنابرای ، . گرفت خوااد قرار توجه مورد مربو  فنی کمیسیون در نظر تجدید انگام شود، ارائه استاندارداا

  .کرد استفاده ملی استاندارداا  نظر تجدید آخری  از امواره باید

 

 :است زیر شر  به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد ای  تهیۀ برا  که خذ أمنبع و م

 
 ISO 11462-2: 2010, Guidelines for implementation of statistical process control (SPC) —Part 

2:Catalogue of tools and techniques 
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(SPC)ري كنترل فرايند آما استقرار
1

 - هاابزارها و تكنيك 2كاتالوگ :2 قسمت  – 

 راهنما

 هدف  و دامنه كاربرد     2

ری  ، اا در برنامهاا برا  کم  به سازماناد  از تدوی  ای  استاندارد، تعیی  کاتالوگی از اب اراا و تکنی 

اایی ارائه ر  اثربخ  است. در کاتالوگ م بور، اب اراا و تکنی آما فرآینداستقرار و ارزیابی سیستم کنتر  

 3433-1شده در استاندارد ملی ایران شماره مشخص SPCآمی  عناصر شود که برا  تحق  موفقیتمی

 ضرورت دارند. 

 

 مراجع الزامي       2

اا ارجاع داده شده است. مدارک ال امی زیر حاو  مقرراتی است که در مت  ای  استاندارد ملی ایران به آن

 شود.بدی  ترتیب آن مقررات ج ئی از ای  استاندارد ملی ایران محسوب می

اا و تجدیدنظراا  بعد  آن صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصححیه در

اا ارجاع داده خ انتشار به آنای  استاندارد ملی ایران نیست. در مورد مدارکی که بدون ذکر تاری مورد نظر

 اا مورد نظر است.اا  بعد  آننظر و اصححیه شده است، امواره آخری  تجدید

 

 استاندارد ال امی است:ای  جع زیر برا  کاربرد ااستفاده از مر

2-1 ISO 3534-1, Statistics — Vocabulary and symbols — Part 1: General statistical terms 

and terms used in probability 

2-2 ISO 3534-2, Statistics — Vocabulary and symbols — Part 2: Applied statistics 

 

 طالحات و تعاريفاص 2

 به کار  ISO 3543-2و  ISO 3543-1تعاریف ذکر شده در استاندارداا   بادر ای  استاندارد اصطححات 

 رود.می

 

 2نمادها و اصطالحات مخفف   4
ANOM  ااآنالی  میانگی analysis of means 

ANOVA  آنالی  واریان analysis of variance 

c chart   تعدادنمودار کنتر count control chart 

CDF تابع توزیع تجمعی cumulative distribution function 

Cp  فرآیندشاخص قابلیت process capability index 

Cpk  رآیندفشاخص قابلیت  حداق minimum process capability index 

                                                 
1-Statistical process control   

Catalouge 2- 

3-Abbreviated    
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 نمادها و اصطالحات مخفف 4ادامه بند 

CTQ از نظر کیفی مهم critical to quality 

EWMA  نماییر داوزن متحرک میانگی exponentially weighted moving average 

EWMA chart  متحرک میانگی نمودار کنتر  با استفاده از  

 نماییدار وزن 

control chart using the exponentially 

weighted moving average 

FMEA    ااآن تاثیرات ووامانی  اا حالتآنالی failure modes effect analysis 

FMECA بودن بحرانیآنالی   و وامانی حاتت اثر failure modes effect and criticality analysis 

FTA  خطا درخت تحلی fault tree analysis 

Me chart نمودار کنتر  با استفاده از میانه نمونه، Me control chart using the sample median Me 

MR chart  متحرک دامنهنمودار کنتر  با استفاده از، MR control chart using the moving range MR 

np chart شده بند نمودار کنتر  تعداد واحداا  رده number of categorized units control chart 

p chart شده بند نمودار کنتر  نسبت واحداا  رده proportion categorized units control chart 

P chart شده بند نمودار کنتر  درصد واحداا  رده percent categorized units control chart 

Pm  شاخص قابلیت عملکرد ماشی machine performance capability index 

Pmk قابلیت عملکرد ماشی  حداق  شاخص minimum machine performance capability 

Pp   فرآیندشاخص پتانسی process potential index 

Ppk  فرآیندشاخص عملکرد process performance index 

PDPC فرآیندگیر  نمودار برنامه تصمیم process decision program chart 

QC کنتر  کیفیت quality control 

QFD گسترش توابع کیفیت quality function deployment 

R chart  نمونه  دامنهنمودار کنتر  با استفاده ازR control chart using the sample range R 

s  یافتهانحرا  از معیار، مقدار تحق standard deviation, realized value 

s chart  نمودار کنتر  با استفاده از انحرا  از معیار، مقدار

 یافتهتحق 

control chart using the standard deviation, 

realized value 

SPC   آمار  فرآیندکنتر statistical process control 

u chart تعداد به ازا  نمودار کنتر  واحد count per unit control chart 

X ت  به شده ت گیر مقدار اندازه individual measured value 

X  subgroup average (Xbar) میانگی  زیرگروه 

X  chart  نمودار کنتر  با استفاده از میانگی  نمونهX control chart using the sample average X  

 

 كاتالوگهدف  5

 بهبود و فرآیند کنتر  کیفی، ری  برنامه برا  مراح  راانماارائه  اا،اد  از تهیه کاتالوگ اب اراا و تکنی 

 کم  کند. SPCاا  روش از استفاده با عملیاتی اا فعالیت ح  و مشک  شناسایی به مداوم است تا

 آمار  کنتر تحت  را خود اا فرآیند سازدمی قادر را سازمان استاندارد، ای  در شده ذکر ا اتکنی 

 واطمینان  قابلیت وانجام داد،  فنی بر اساس ال امات را فرآیند قابلیت ارزیابی ،گویانه به صورت پی  ،درآورد

 اثربخشی طور بهکند تا فراام می تمدیری برا ای  کاتالوگ ای  امکان را  .تعیی  کند را فرآیندقابلیت ذاتی 
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 ای  .را اف ای  داد 1 (CTQ) فرآیند یا محصو  مهم از نظر کیفیایجادکننده پارامتراا   اا فرآیند دان 

مورد استفاده قرار  3سنجیامکان ارزیابی یا 9ااروادار  تعیی  به کم  برا  تواند می فرآیند قابلیت دان 

 .گیرد

 ،شده باشد خارج کنتر  از فرآیند که انگامی زیرا شود،می نامیدهنی   "مشتر دا  ن" آمار  فرآیند کنتر  

 دوباره را آنتا  داد می فرآیند اصح  و علت بررسیبرا   فرآیند مال  /اشدار داده و ای  امکان را به کارور

 بهبود اقدامات دشومی قادر مدیریت ،"بودن کنتر  از خارج" حالت خاص عل  کاا  با .درآورد کنتر  تحت

 .عل  عام انجام داد تغییرپذیر  کاا  منظور بهرا 

 ،تر رااقتصاد  تر واثربخ  کارآتر، استند، عملکرد  و توانمند بینیپی  قاب  اعتماد، قاب  که ااییفرآیند

  .داندمی اف ای را  مشتر  رضایت و سازندفراام می سازمان برا 

 ،تکوی  ری  ،برنامه در استفاده به منظور ااسازمان را برا  راانمایی رد،استاندا ای  درشده کاتالوگ ارائه

 طور به کیفیت کنتر  اب ار افت عم ، در .کنندفراام می آمار  فرآیند کنتر  سیستم ارزیابی و استقرار

 حا ، ای  با .دادمی را تحت پوش  قرار وظایف و مسائ  اغلب و گیردقرار می استفادهمورد  مستمر

، پیدا کاربرد ای  کاتالوگ در شده ذکر اب اراا  از ا گسترده طیفدر آن  که دارد وجود ااییموقعیت

 مرتبط سودمند است. استاندارد یافت  در کاتالوگ ای  .کند می

 

 هاي كيفيتبندي ابزارها و تكنيكطبقه           7

 هاي كيفيتبندي ابزارها و تكنيكطبقه -2جدول 

 مرجع و تكنيك آماريابزار  عنصر 

  اب اراا  ممی   نمودار کنتر  نقص 6-1

 pنمودار کنتر   6-9
 نموداراا  کنتر  برا  

 اا  وصفیداده
ISO 7870-1 

ISO 8258
a

 

 npنمودار کنتر   6-3
 نموداراا  کنتر  برا  

 اا  وصفیداده
ISO 7870-1 

ISO 8258
a

 

 cنمودار کنتر   6-4
 نموداراا  کنتر  برا  

 اا  وصفیدهدا
ISO 7870-1 

ISO 8258
a

 

 uنمودار کنتر   6-3
 نموداراا  کنتر  برا  

 اا  وصفیداده
ISO 7870-1 

ISO 8258
a

 

6-6 Xنمودار کنتر  و s 

 نموداراا  کنتر  برا 

اا  متغیراا )اغلب در داده 

 اب اراا  مکانی ه استفاده 

 شود(می

 

ISO 7870-1 

ISO 8258
a

 

                                                 
1-Critical to quality  

2-Tolerances 

3-Feasibility  
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 هاي كيفيتبندي ابزارها و تكنيكطبقه -2ادامه جدول 

 مرجع ابزار و تكنيك آماري عنصر 

 دارنمودار کنتر ، چندوصفی/نقص/وزن 6-3
 نموداراا  کنتر  برا  

 اا  وصفیداده
ISO 7870-1 

Future ISO 7870-5
c

 

 نمودار کنتر  پارتو 6-3
 بودن و مهمآنالی  

 دار معنی 
ISO 8258

a
 

6-2 
میانگی  )یا میانه( متحرک کوتاه مدت گروای و 

 متحرک دامنه

 نموداراا  کنتر  برا 

 اا  نمونه کوچ داده 
Future ISO 7870-5

c
 

ISO 8258طب   نمودار کنتر  پذیرش 6-19
a

 و 
ISO 7966

b
 

ISO 8258
a
 

ISO 7966
b

 

 اریبی کنتر  نمودار 6-11
 نموداراا  گروای برا  

 ااا  متغیراداده
Future ISO 7870-5

c
 

 نمودار احتما ، نمودار کنتر  با توزیع غیرنرما  6-19

اا  تعیی  توزیع برا  داده

معی  و ارزیابی قابلیت 

 مدت کوتاه

ISIRI 11502-3 

ISO/TR 22514-4 

 ار کنتر  احتما دنمو 6-13

اا  تعیی  توزیع برا  داده

معی  و ارزیابی قابلیت 

 مدت کوتاه

ISIRI 11502-3 

ISO/TR 22514-4 

6-14 X  متحرک )غیرنرما ( دامنهتکی با 
اا  نموداراا  کنتر  برا  داده

 متغیراا
ISO 7870-1 

ISO 8258
a

 

6-13 X  متحرک )نرما ( دامنهتکی با 
اا  نموداراا  کنتر  برا  داده

 متغیراا
ISO 7870-1 

ISO 8258
a

 

 نموداراا  کنتر  میانه 6-16
 نموداراا  گروای برا 

 اا  متغیرااداده 
ISO 7870-1 

ISO 8258a 

 شدهنمودار کنتر  اصح  6-13
نمودار برا  منظور کردن انحرا  

 فرآیند
Future ISO 7870-5

c
 

Future ISO 7870-5 نموداراا برا  مشااده رونداا نمودار کنتر  میانگی  متحرک 6-13
c

 

 Future ISO 7870-5c رونداا نموداراا برا  مشااده متحرک دامنهنمودار کنتر   6-12

 کنتر  )غیرمرجح( نمودار کنتر ِ پی  6-99
اا با  ت  داده نمودار برا  ت 

 استفاده از روادار 
 

 ISO 7870-1 روند اا داده آنالی  برا  آزمون اادُور آزمون 6-91

 (Zنموداراا  کنتر  استانداردشده )نمودار  6-99

نموداراا  گروایِ نمودار 

اا  دت برا  دادهم کوتاه

 متغیراا
Future ISO 7870-5

c
 

 شده )یا اسمی(نموداراا  کنتر  نرما  6-93

نموداراا  گروای نمودار 

اا  مدت برا  داده کوتاه

 متغیراا
Future ISO 7870-5

c
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 هاي كيفيتبندي ابزارها و تكنيكطبقه -2ادامه جدول 

 مرجع ابزار و تكنيك آماري عنصر 

 زیرگروه ثابت ،Xکنتر  نمودار  6-94
 نموداراا  گروای برا  

 اا  متغیرااداده
ISO 8258

a
 

 زیرگروه غیرثابت ،Xنمودار کنتر   6-93
 نموداراا  گروای برا  

 اا  متغیرااداده
ISO 8258

a
 

 نمودار کنتر  گروای 6-96
د  از برا  ردیابی تعداد زیا

 فرآینداا  اا یا جریانمح 
ISO 7870 (all parts) 

 ISO 7870-1 پای  چندی  مشخصه نمودار کنتر  چندمتغیره 6-93

 (CUSUM) نمودار کنتر  مجموع تجمعی 6-93
نموداراا  کنتر  پیشرفته برا  

 اا  متغیرااداده
ISO/TR 7871 

 EWMAنمودارکنتر   6-92
نموداراا  کنتر  پیشاپی  

 اا  متغیراارا  دادهب
ISO 8258

a
 

 ISO/TR 18532 زودانگام پاسخ نمودار دیاگرام منهت  )نمودار کنتر ( 6-39

 پذیرنمودار کنتر  انطباق 6-31
 زمانی سر  کنتر  نموداراا  

 متغیراا اا داده برا 
ISO 8258

a
 

 ISO 7870 (all parts) آمار توصیفی ا نمودار کنتر  میله 6-39

  آمار توصیفی ضریب تغییرات 6-33

6-34 
Cp, Cpk حدودنسبت به  شدهگیر اندازه 

 مشخصات
 ISO 22514 (all parts) فرآیندگیر  آماره قابلیت اندازه

 ISO 7870  (all parts) آمار توصیفی ایستوگرام )توزیع فراوانی( 6-33

 ISO 5479 آمار توصیفی اا  نرما  بودنآزمون 6-36

 ISO 7870 (all parts) آمار توصیفی ا (ا  )کلوچهنموداراا  کنتر  دایره 6-33

6-33 
Pm, Pmk  ماشی  )یا ار فاکتور مستق   برا

 دیگر تولید(
 ISIRI 11502-3 آمار توصیفی

 

6-32 Pm, Pmk  آمار توصیفی فرآیند برا ISO/TR 22514-4 

 ISO 7870 (all parts) آمار توصیفی چندکی اا ترسیم یا نمودار 6-49

 ISO 2854 استنبا  دار بودنمعنی آزمون 6-41

  اااب اراا  طراحی آزمای  ANOVAآنالی  واریان ، کوواریان  و  6-49

  اااب اراا  طراحی آزمای  (ANOMاا )آنالی  میانگی  6-43

  اب ار تحقی  دیاگرام علت و معلو  6-44

 ISO/TR 29901 اای آزمای اب اراا  طراح ااطراحی آزمای  6-43

  تکنی  آزمایشی (EVOP) تکاملی عملیات 6-46

6-43 

ج ء، جستجو   شاینی : جستجو  ج ءبه

، مقایسه فرآیند -متغیراا، جستجو  محصو 

 B vs.C متغیره چند آنالی دو،  دوبه

اا  اب اراا  طراحی آزمای  

 شاینی 
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 هاي كيفيتبندي ابزارها و تكنيكطبقه -2ادامه جدول 

 مرجع ابزار و تكنيك آماري عنصر 

  ااآنالی  اکتشافی داده  خط و چارگوش نمودار 6-43

  ااآنالی  اکتشافی داده  برگه کنتر  6-42

  ااآنالی  اکتشافی داده  میسل ( )نمودارداده  چگالینمودار   6-39

  ااآنالی  اکتشافی داده  ا نمودار نقطه 6-31

  ااآنالی  اکتشافی داده  ر پراکن نمودا 6-39

  ااآنالی  اکتشافی داده  نمودار شاخه و برگ 6-33

 ISO 2854 استنبا  ااآزمون فرضیه 6-34

  استنبا  اا  اا  پرت بودن داده)انواع( آزمون 6-33

 ISIRI 7442-1 گیر آنالی  سیستم اندازه آنالی اا  تکرارپذیر  و تجدیدپذیر  6-36

ISIRI 7442-2 

  آنالی  روند فرسای  آنالی  کالیبراسیون 6-33

  گیر آنالی  سیستم اندازه آنالی  تمای   6-33

  گیر آنالی  سیستم اندازه بینی بی  مراح آنالی  پی  6-32

  گیر آنالی  سیستم اندازه آنالی خطی بودن 6-69

  گیر آنالی  سیستم اندازه پایدار  آنالی  6-61

  آنالی  چند متغیره ا آنالی  خوشه 6-69

  آنالی  چند متغیره بینی تمای  آنالی  پی   6-63

  آنالی  چند متغیره اتلینگ Tنمودار مربع  6-64

  آنالی  چند متغیره آنالی  متغیراا  اصلی 6-63

  رگرسیون تشخیصی آنالی  رگرسیون 6-66

6-63 
FMEA  وFMECA اا، مختص سیستم

 آیندفرطراحی و 
  ا آنالی  علت ریشه

  ا آنالی  علت ریشه (FTAآنالی  درخت خطا ) 6-63

dآنالی  چراچرا 6-62
  ا آنالی  علت ریشه 

  ا رابطه اب اراا  سنخیت نمودار 6-39

  ا رابطه اب اراا  کاربرگ طر  کنتر  6-31

  ا رابطه اب اراا  چندمنظوره فرآیند  ترسیم نقشه  6-39

  ا رابطه اب اراا  مودار ماتریسین 6-33

  اب ار پیشگیر  )ضدخطا( eپوکایوکه 6-34

6-33 
 فرآیندگیر  در نمودار برنامه تصمیم

 f(PDCP)دیاگرام  
  ا رابطه اب اراا 

  ا رابطه اب اراا  فرآیندنمودار جریان  6-36

  ری   کیفیاب ار برنامه (QFD) گسترش توابع کیفیت  6-33

6-33 
 مند  مودار رابطهن

 
  بند  منطقیزیرگروه
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 هاي كيفيتبندي ابزارها و تكنيكطبقه -2ادامه جدول 

 مرجع ابزار و تكنيك آماري عنصر 

  ا رابطه اب اراا  بند طبقه 6-32

  ا رابطه اب اراا  نمودار درختی 6-39

6-31 

آنالی  قابلیت اطمینان: نمودار تابع خطر )ویبو  

، توزیع با پارامتر نامعلوم(؛ آنالی  gهیافتتعمیم

بینی قابلیت رشد قابلیت اطمینان؛ پی 

 بینی بقا؛ آنالی  بقا؛ اثر اطمینان؛ پی 

اا  بقا؛ برآورداا  توزیع  ، توزیعرتبه-لگاریتم

اا  بقا، نمودار ویبو /نمودار لوگ  بقا، صدک

 نرما /نمودار نمایی )توزیع معلوم(

  /بقاآنالی  قابلیت اطمینان

6-39 

بردار : برآورد اندازه نمونه، برآورد سطح نمونه

اطمینان اندازه نمونه؛ برآورد دقت اندازه نمونه، 

 ساز تصادفی

 Reference [20] بردار نمونه

  آنالی  روادار  روادار  آمار  6-33

  آنالی  روادار  ساز  متغیراا شبیه 6-34
 

a  در نظر است که استانداردISO 8258   انگام تجدیدنظر استانداردISO 7870-2 .جایگ ی  آن شود ، 

b  در نظر است که استانداردISO 7966   انگام تجدیدنظر استانداردISO 7870-3 .جایگ ی  آن شود ، 

c  استاندارد  6و  3اا  قسمت تدویISO 7870 .در دست انجام است 
d 

Five why's analysis 
e
 Poka yoke

 

f
 Process decision program chart

 

g
 Generalized Weibull

 

 

 

  SPCهاي هاي ابزارها و تكنيكبنديرده 6

سازد تا روش مناسبی را برا  آنالی  و ح  مشک  کاربر را قادر می SPCاا  اا  اب اراا و تکنی بند رده

 مراجعه کنید( پیدا کند. 9شده )به جدو  کیفی با استفاده از روش اثبات

 

 دامنهشده، كاربرد و توصيه مهمهاي ف ابزارها و تكنيكتوصي 8

 مراجعه کنید. 9به جدو  
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 دامنهشده، كاربرد و توصيه مهمهاي توصيف ابزارها و تكنيك -2جدول 

 مرجع توصيف كاربرد دامنه عنوان

 p کنتر  نمودار
 کنتر  ری  ،برنامه

  کیفی بهبود و

  ی از وصفی  ااداده آور جمع انگام

 که مواقعی فرآیند قابلیت درک ،فرآیند

 باشد. متفاوت است ممک  نمونه اا اندازه

 کار به مونتاژ خط اا داده برا  ،معموت

 نمونه برا  دیگر  کاربرداا  رود.می

 دار نگه اا  ممی   بانکی، اشتبااات

 دارد. وجود تحوی  عملکرد و خوب

 است وصفی نمودار ی  p نمودار

 محصوتت درصد همطالع برا  که

 اا،داده رود.می کار به نامنطب 

 متعدد اا مشخصه براساس اغلب

 شود.می آور جمع

ISO 7870-1 

ISO 8258
a

 

 np کنتر  نمودار
 کنتر ، ری  برنامه

 کیفی بهبود و

 به مواقعی اما است p اا نمودار اب مشابه

 راحتی برا  نمونه حجم که رودمی کار

 مثا ، عنوان به است، شده انتخاب ثابت

 نمونه حجم ی  از نامنطب  قطعات تعداد

 تصادفی. تایی 39

 با مشابه ا شیوه به np نمودار
  قرار استفاده مورد p نمودار

  که زمانی اما ،گیردمی

 است. ثابت نمونه حجم

ISO 7870-1 

ISO 8258
a

 

 c کنتر  نمودار
 کنتر ، ری  برنامه

 کیفی بهبود و

 متفاوت کنتر  حدود با اما نمودار امان از

  .کندمی استفاده

 که است وصفی نمودار ی  c نمودار

 عدم ذاتی، رخداداا  آنالی  برا 

 مورد قطعه، ی  در ااانطباق

 عیوب مثا : گیرد.می قرار استفاده

 واشر . ورق ی  در شدهیافته

ISO 7870-1 

ISO 8258
a

 

 u کنتر  نمودار
 کنتر ، ری  برنامه

 کیفی بهبود و

 برا  غالبا که مشخصه چند نمودار ی 

 حداکثر رود،می کار به ااداده آور جمع 

  میسر را موجود اطحعات از استفاده

 ااانطباق عدم تعداد نسبت مثا : . سازدمی

  موتور 199 ازا  به

 برا  وصفی نمودار ی  u نمودار

 عدم نسبت از ااداده آور جمع

  طعاتق از ثابتی تعداد در ااانطباق

 عدم تعداد که ای  عی  در است،

 چب تا بچ ی  از تواندمی ااانطباق

 باشد. متفاوت بعد 

ISO 7870-1 

ISO 8258
a

 

 X کنتر  نمودار

 R و

 کنتر ، ری  برنامه

 کیفی بهبود و

 قابلیت آمار ، کنتر  در فرآیند آنالی  برا 

 یگ ینیجا برا  کنتر  اادا  و فرآیند

 مورد اقتصاد  دتی  به بنا 199 % بازرسی

 گیرد.می قرار استفاده

 و میانگی  امچنی  R و X نمودار

 از متشک  شود؛می نامیده ام دامنه

 گیر اندازه اولی است: نمودار دو

   دامنه دومی وX مرک   گرای 

  ت.اس R اا داده

 نموداراا  رو  شده،بند زیرگروه

 حدود و شوندمی ترسیم جداگانه

 شود.می اعما  آمار  کنتر 

b 

 X کنتر  نمودار

 s و

 کنتر ، ری  برنامه

 کیفی بهبود و

 فراگیر  طور به s و X کنتر  نموداراا 

 با درخط خودکار فرآیند اا کنتر  برا 

  بر مبتنی خوداصححی

 رود.می کار به آمار  اا سیگنا 

 کار به مواقعی s و Xکنتر  نمودار

 اا داده اا میانگی  که رودمی

 محاسبات و مکانی ه شدهگردآور 

 شود. می انجام خودکار طور به

b 
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 دامنهشده، كاربرد و مهم توصيه هايتوصيف ابزارها و تكنيك -2ادامه جدول 
 

 مرجع توصيف كاربرد دامنه عنوان

 R کنتر  نمودار
 کنتر ، ری  برنامه

 کیفی بهبود و

 متغیر اا داده که رودمی کار به مواقعی

 یعنی است، شده محدود اما دارد، وجود

 تغییرات با ااییفرآیند یا مخرب آزمون

 آاسته.

 متحرک میانه( )یا میانگی 

 متحرک دامنه و گروای مدت اهکوت

 گیر اندازه نمودار دو از متشک 

 است. متحرک دامنه و میانگی 

 و اند،نشده بند زیرگروه ااداده

 و متعاقب اا قرائت بی  تفاوت

 نمودار رو  بر متحرک، اا دامنه

R شوند.می ترسیم 

b 

X  ت  ت 
 کنتر ، ری  برنامه

 کیفی بهبود و

 کار به متغیر  اا داده آنالی  برا  نمودار

 نموداراا برا  ترسیم تعداد آن که رودمی

Xو R کند.مین کفایت 

 متحرک دامنه بات   ت  Xنمودار 

 است. نمودار دو از متشک  )نرما (

 بند زیرگروهبدون ای  که  ااداده

 رو ت   به صورت ت  ،شوند  

فاص  ت و شودمی ترسیم X نمودار

اا   دامنه و متوالی نتایج بی 

  دامنه نمودار رو  بر متحرک

 شود.می رسم متحرک

b 

 کنتر  نمودار

 پارتو آنالی 

 کنتر ، ری  برنامه

 کیفی بهبود و
 b پارتو آنالی  نمودار 

 کنتر  نمودار

 گروای

 بهبود و کنتر 

  کیفی

 برا ی گروا کنتر  اا نموداراز 

 شود می ستفادها چندایستگااه اا فرآیند

 و ا ینه نظر از گیر نمونه که مواقعی و

  کاربرد نیست، صرفه به مقرون زمان

 منبع ب رگتری  یافت  برا  آنالی  یابد.می

 تغییرپذیر  غیرمعمو  الگو  ار و ااداده

 .شودمی انجام

 

 تطبی ی گروا کنتر  اا نمودار

 مواقعی برا  هچندمتغیر نمودار

 امه زا اانمونه که استند

گیر   نمونه طر  اا ایستگاه 

 نمودار ی  رو  شدهترسیم

 به نتایج .شودمی برداشته استاندارد

 میرست نمودار رو  بر مستقیم طور

  و باتتری  بی  خط ی  و

 .شود می رسمقرائت  تری پایی 

  رسم و محاسبه میانگی 

 متوالی اا نمونه میانگی  .شودمی

 کنتر  حدود شوند.می به ام وص 

 پایی  و بات اا میانگی  اساس بر

 .شود می محاسبه

 

 

 

b 
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 دامنهشده، كاربرد و هاي مهم توصيهتوصيف ابزارها و تكنيك -2ادامه جدول 
 

 مرجع توصيف كاربرد دامنه عنوان

 و علت نمودار

 معلو 

 کنتر ، ری  برنامه

 کیفی بهبود و

 کاواایشی که نمودار معلو ، و علت نمودار

نی  نامیده  ماای استخوان نمودار یا

 خاص عل تر  عمی  آنالی  برا  ،شود می

 قرار استفاده مورد  فرآیند مشک  ی 

 .گیرندمی

 

 معلو  و علت نمودار

 پنج با ماای استخوان نمودار شبیه

 افراد)ام  نوعاً با پنج کهشاخه است 

[Men]، ااروش [Methods]، مواد 

[Materials]، آتت ماشی  و اب ار 

[Machines]، محیط گیر اندازه/ 

 /Measurement] زیست

environment]) وگذار   شناسه 

 ی  در مشک  عبارت معر 

 نمودار راست سمت در مستطی 

 .گیرد قرار می

ISO 22514 

(all parts) 

 قابلیت شاخص

 فرآیند

 کنتر ، ری  برنامه

 کیفی بهبود و

 قادر را مدیریت ،فرآیند قابلیت شاخص

  را "فرآیندندا  " تا سازد می

 و محصوتت امه در عملکرد لحاظ از

 حاضر حا  در .بشنود جدید خدمات

 کردن مشخص از است عبارت معمو  روش

 کیفی اادا  عنوان به قابلیت اا شاخص

 .جدید برنامه ی  برا 

 ،CP،CPK قابلیت، اا شاخص

 کهدر شرایطی  را فرآیند قابلیت

 است آمار  کنتر  تحت فرآیند

 به ازا  مشخصات حدود نسبت به

 گیر اندازه ،عملکرد اا شاخص

 کند.می

b 

 ایستوگرام
 کنتر ، ری  برنامه

 کیفی بهبود و

 اا توزیع دادن نشان برا  ایستوگرام

اا  انواع ایستوگرام رود.می کار به فراوانی

 برگ، و ساقه نموداراا  :اند از عبارت

 ا نقطه نموداراا  چندضلعی، نموداراا 

 .CDF نموداراا  و

 

 معموت (فراوانی توزیع) ایستوگرام

 که است متغیره ت  فراوانی دیاگرام

اایی با مساحت  مستطی  آن در

 رو   متناسب با فراوانی ار رده

ترسیم  افقی محوراا  ازقطعاتی 

  رده معر قطعه،  ار عرض ،شود می

 است. متغیرار  متناظر

b 

 و بازبینی فهرست

 بازرسی  اابرگه

 کنتر ، ری  برنامه

 کیفی بهبود و
 

 ازی فهرست بازبینی فهرست 

نکات  یا بازرسی برا  اامشخصه

 برگه ست.ا فرآیند کنتر تزم برا  

   الگو یا فرم ی  بازرسی

 و آور جمع برا  آماده یافتهساخت

 .ااستداده تحلی  و تج یه
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 دامنهشده، كاربرد و مهم توصيه هايتوصيف ابزارها و تكنيك -2ادامه جدول 
 

 مرجع توصيف كاربرد دامنه عنوان

 پراکن  نمودار
 کنتر ، ری  برنامه

 کیفی بهبود و

 بی  روابط جستجو  برا  پراکن  نمودار

 رود.می کار به متغیراا

دو متغیر که ار   پراکن نموداردر 

کدام رو  یکی از محوراا  متعامد 

شود، ضم  تصدی   ترسیم می

مند   استقح  متغیراا نوع رابطه

به صورت ترسیمی  رااا بی  آن

داد.  در صورت وجود  نشان می

مند ، نقا  حاص  تشکی   رابطه

داند و ار قدر  ی  منحنی را می

تر باشد،  مند  مشخص رابطه

تر  پراکن  نقا  در اطرا  آن کم

   است. 

b 

 بند تیه
 بهبود و کنتر 

  کیفی

  ناحیه تقسیم با تواند می بند  تیه فرآیند

 بر نمودار ی  در فرعی اا  بخ  به نمونه

 بند  پهنه جغرافیایی بند  تقسیم مبنا 

 از بند ، تیه  نتیجه دادن  نشان برا  شود.

 استفاده کدبند  یا متمای  اا  رنگ

 شود. می

     

بند  عبارت است از تقسیم  تیه   

که  "تیه"جمعیت به چند بخ ، یا 

ژه برا  برداشت  نمونه با نسبت وی به

  انتخاب شده از ار  خاصی از نمونه

 رود. تیه به کار می

 

b 

 گیر نمونه 
 بهبود و کنتر 

 کیفی

 اا  بچ تخمی  وضعیت برا گیر   نمونه

 بازرسی یا آزمون که  قطعات، یا مواد ب رگ

 است، برزمان و برا ینهآن  کمیت ک 

  شود.می انجام

 در SPC ارزش رساندن ثرحداک به برا 

  نمونه در تغییرپذیر  حداکثر تشخیص

   بند زیرگروه، منطقی بودن شدهگرفته

 .ضرورت دارد

 ارزیابیعبارت است از  گیر  نمونه 

 ی  از قطعاتی یا مواد کیفیت

 از بخشی بازرسی طری  از محصو 

  جا  به ،بچ یا فرآیند

طر   از استفاده با ،199 % بازرسی

 بند  زیرگروه یا آمار  ر یگ نمونه

 .فرآیند کنتر  در منطقی

b 

Pm, Pmk 
 کنتر ، ری  برنامه

 کیفی بهبود و

 بالقوه قابلیت ارزیابی یا تصدی  برا 

 بهت احتمات تکنی  از استفاده با ماشی 

 رود. می کار

Pm, Pmk  ت   ت  )یا ماشی  برا

 هشاخصی شبی تولید(. دیگرعوام  

Cpk ت که مربو  به ت با ای  تفاواس

ی  توزیع احتما  است و نه کنتر  

   آمار  معلوم یا وابسته به زمان.

ISIRI 

11502-3 

 

 کنتر  نموداراا 
CUSUM 

 کنتر ، ری  برنامه

 کیفی بهبود و
 CUSUM کنتر  نمودار 

ISO/TR 

7871 

 جایگ ی  خوااد شد.  ISO 7870-2 با استاندارد ISO 8285 -يادآوري

 برا  ای  پارامتراا تدوی  نشده است. SPC ISO/TC 69 المللیی استاندارداا  ب
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برد و  کار بهار بنگاه اقتصاد   مداوم بهبود برنامهعام در  کیفی اب ار جعبه عنوان بهتوان  ای  کاتالوگ را می

 .داد ارجاعبدان  کیفی مدیریت سیستم در
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