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 هدف   -1

در    آزمون مهارت هاي  کننده در برنامه هاي شرکتثبت نتايج توسط آزمايشگاههدف از تدوين اين دستورالعمل تشريح نحوه  

 باشد.مي  PQPافزار  نرم

 :دامنه کاربرد  -2

، کاربرد  شونداجرا مي شرکت پيشگامان کيفيت پاسارگاد  که توسط  آزمون مهارت    هايبرنامهاين دستورالعمل براي کليه  

 دارد. 

 :هامسئوليت   -3

 باشد. هاي آزمون مهارت مي کننده برنامه اجراي اين دستورالعمل بر عهده مدير فني و هماهنگ  نظارت بر  مسئوليت 

 :تعاريف  -4

اي  ها و طي نامه باشد که به همراه نمونهکد تعريف شده آزمايشگاه مي  :(Lab Number)شماره آزمايشگاه    -4-1

 . شودمي جداگانه براي آزمايشگاه ارسال 

عبور   :(Password)کلمه عبور    -4-2 همراه    کلمه  نامه  هانمونه به  ارسال  و طي  آزمايشگاه  براي  اي جداگانه 

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

 شرح   -5

 پاسارگادپيشگامان کيفيت  آن به شرکت    ارسال ثبت نتايج نهايي و  دريافت دستورالعمل،  ، جهت  PTبرنامه  نام در  ثبت پس از  

 ، مراحل به شرح زير است: و همچنين مشاهده و دريافت گزارشات نهايي

پس از ورود به اين  .  pt.ir/-https://pqpافزار شرکت پيشگامان کيفيت پاسارگاد از آدرس  سايت نرمورود به وب   -5-1

 گردد: سايت، صفحه زير ظاهر مي وب 

 

https://pqp-pt.ir/
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 شود. در باالي سمت راست صفحه، صفحه ورود اطالعات باز مي  Loginبا کليک بر روي  

 باشد: به منظور ورود به سيستم وارد نمودن اطالعات زير ضروري مي

 (Email)آدرس پست الکترونيکي   -

 (Lab Number)شماره آزمايشگاه  -

 (Password)کلمه عبور  -

 

 شوند. براي آزمايشگاه ارسال مي   (PT)ها در هر نوبت برنامه آزمون مهارت  کليه اطالعات فوق به همراه نامه ارسالي با نمونه

فراهم   ”?Forgot Password“کلمه عبور، امکان بازيابي کلمه عبور از طريق گزينه   در صورت فراموشي:  1يادآوري  

گردد. نام شده، ارسال ميکه با آن ثبت   (Email)باشد. در اين حالت لينک تغيير کلمه عبور به آدرس پست الکترونيکي  مي

الکترونيکي   بايد به صورت مکتوب به شرکت    ، مراتب يا تمايل به تغيير آن  (Email)در صورت فراموشي آدرس پست 

آدرس پست  از طريق  الکترونيکي و    به صورت اعالم شود. ارسال اطالعات ورود فقط    (PQP)پيشگامان کيفيت پاسارگاد  

 پذير خواهد بود.امکان يا نامه رسمي  نام مندرج در فرم ثبت   (email)الکترونيکي 

هايي  مربوط به کليه نوبتحاوي اطالعات    ها«نوبت  »اطالعاتشود که پنجره  پس از ورود، صفحه زير ظاهر مي  -5-2

هايي که امکان ثبت نتايج در آنها وجود  هاي باز )نوبتکه آزمايشگاه در آنها مشارکت داشته به همراه تعداد نوبت

هايي که فقط امکان مشاهده و دريافت گزارش نهايي در آنها وجود دارد(  هاي نهايي شده )نوبتدارد( و تعداد نوبت 

 ها وجود دارد. امکان مشاهده اين نوبت ات«يجزئ شي »نما باشد. با کليک بر روي مي
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 ها به شرح زير وجود دارد: جزئيات مربوط به نوبتمشاهده امکان   »نمايش جزئيات« با کليک روي  -5-3

 

امکان دانلود و مشاهده    ات« ي»عملباشند، با کليک بر روي دکمه  مي   »باز«هايي که در وضعيت  در مورد برنامه   -5-4

، پنجره مربوط به  ج«ي نتا   ثبت»کنندگان و همچنين ثبت نتايج وجود دارد. با کليک بر روي  دستورالعمل شرکت 

 شود.ثبت نتايج باز مي 
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 برنامه را دانلود نماييد.توانيد دستورالعمل مربوط به مي   دستورالعمل« »دانلودبا کليک بر روي دکمه 

قطعيت و  عدم گيري،  روش اندازهگيري،  گيري، يکاي اندازه بايد نتيجه اندازه   ج«ي نتا  »ثبتپس از ورود به صفحه    -5-5

   :توسط کاربر وارد شوندتر م براي هر پاراپاسخ سواالت الزامي 

 

وارد شود، عدد    قسمت نتيجهدر  «  صفر »ي که براي پارامتري آزمون انجام نشده ولي به اشتباه عدد  در صورت:  2يادآوري  

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

 مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت.

با عدم بايد مقدار    ت«يقطع»عدم قسمت  در    -5-6 به  متناظر  پارامتر وارد شود. در ورود اطالعات مربوط  قطعيت هر 

 قطعيت ضروري است به موارد زير توجه شود:عدم 

 وارد شود. % 95يافته و با سطح اطمينان قطعيت بسط قطعيت بايد به صورت عدم مقدار عدم  -
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ه وارد شود و نبايد مقدار  گيري مشخص شدبه صورت مطلق و بر حسب واحد اندازهقطعيت بايد  مقدار عدم  -

 قطعيت وارد شود. قطعيت نسبي در ستون عدم عدم 

 باشد.قطعيت الزامي نميورود مقدار عدم  -

هاي روي  سازي داده گيري بايد جهت ذخيرهقطعيت، يکا و روش اندازه پس از ثبت اطالعات مربوط به نتيجه، عدم   -5-7

دکمه  »ذخيره«  دکمه   روي  بر  کليک  از  پيش  شود.  ويرايش    ج«ي نتا  »ارسالکليک  امکان  پايين صفحه،  در 

 اطالعات ذخيره شده وجود دارد.

 

سواالت    تعدادي سوال در خصوص آن پارامتر در نظر گرفته شده است. در پايين هر يک از پارامترهاي برنامه،    -5-8

گويي پاسخباشند که ضروري است توسط کاربر پاسخ داده شوند.  الزامي داراي نوار قرمزي اطراف بخش پاسخ مي 

در کنار هر    ره«ي»ذخبعد از پاسخ به هر سوال، ضروري است بر روي دکمه    باشد.به ساير سواالت، اختياري مي 

 تايج وجود دارد.ها تا پيش از ارسال نسوال کليک شود. امکان تغيير پاسخ
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توجه به اين نکته ضروري است که سواالت مربوط به هر پارامتر در قسمت پاييني محل ثبت نتايج آن پارامتر درج    -5-9

به    ها گويي به آن شده است که ممکن است سواالت مشابه در خصوص ساير پارامترها وجود داشته باشد که پاسخ

 باشد.، ضروري ميصورت جداگانه

 

در قسمت  آزمايشگاه مي  ،ج«ي نتا  »ثبتدر صفحه    -5-10 و  پايين صفحه   « (Comments)نظرات  »تواند در قسمت 

 د.ي نظرات خود را اعالم نماي

  ج« ي نتا »ارسالپس از ثبت و ذخيره اطالعات مربوط به کليه پارامترها و اطمينان از آنها، با کليک بر روي دکمه   -5-11

نتايج نهايي براي شرکت پيشگامان کيفيت پاسارگاد ارسال شده و امکان تغيير نتايج پس از آن  در پايين صفحه،  

 وجود ندارد. 
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نتايج آزمايشگاه ارسال نشده و در ارزيابي نهايي در    ،ج«ي نتا  »ارسالدر صورت کليک نکردن بر روي دکمه  :  3  يادآوري

 نظر گرفته نخواهند شد لذا ضروري است که جهت ارسال نتايج حتما بر روي اين دکمه کليک نماييد.

يابد و  ها به حالت »نهايي شده« تغيير مي وضعيت نوبت در صفحه نوبتپس از پايان برنامه و انتشار گزارش نهايي،    -5-12

 امکان مشاهده و دريافت گزارشات نهايي وجود دارد. 

 

نوبت  در    -5-13 به  مربوط  صورتحساب  که  نموده   PTصورتي  تسويه  را  در  مربوطه  دکمه  ايد،  روي  بر  کليک  صورت 

)به دو زبان فارسي و انگليسي(، گزارش انفرادي و گواهينامه    دانلود گزارش نهاييمشاهده و  امکان  »عمليات«،  

 برنامه وجود دارد.  مشارکت/ سرآمدي در 

 

 

 - مستندات مرتبط:   -6
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