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 مقدمه
Oاي ويفيت ِ  هؼٌَي ٍ هبدي ًيبص ّوشاُ ٍ داسد سبصگبسي اًسبى سشضت ثب وِ است همَل

 اص دليل ّويي ثِ .آٍسد ٍجَد ثِ ٍي ثشاي دضَاسي ّبيي هي تَاًذ آى ًجَد ٍ اٍست

ِ ّب  ساُ ايي دس هَجَد دضَاسي ّبي سفغ ٍ ويفيت ثِ سسيذى ثشاي تالش دٍس يگزضت

  فشاتش پب ًيبص سفغ هشحلِ اص ٍاطُ ايي اهشٍصُ .است ثَدُ اًسبًي جَاهغ دس هغشح هَضَػي

 دس آى ثب هي ضَد وِ است صثبًي تٌْب ويفيت سلبثت، دًيبي گستشش ثب صيشا است گزاضتِ

 اًذاصُ گيشي ثش آى تضويي ٍ ويفيت وٌتشل است ثذيْي .گفت سخي جْبًي ثبصاسّبي

 ٍسيغ تش ًگبّي دس ٍ گًَبگَى وويت ّبي اًذاصُ گيشي سٍش فشاگيشي .است استَاس

ُ ّب، وبليجشاسيَى  .است خَاستِ ايي ثِ ًيل ثشاي ساّي دستگب



 مقدمه

Oايٌىِ ثِ تَجِ ثب .داسد سا خَد ضٌبختي اًذاصُ ٍيظگي ّبي ٍ فٌي ٍيظگي ّبي دستگبُ ّش 

 هي گشدد، اسصيبثي هغوئي اًذاصُ گيشي ّبي ٍ آصهَى ّب اًجبم عشيك اص ثشتش ويفيت ثِ دستيبثي

  ثَدى ًَ آيب هي ثبضذ؟ اًذاصُ گيشي چگًَِ هغوئي اًذاصُ گيشي وِ هي ضَد هغشح ثحج ايي

 .ضَد هغوئي اًذاصُ گيشي ثِ هٌجش هي تَاًذ دستگبّي، جذيذ تىٌَلَطي اص استفبدُ يب تجْيضات

ُ ّب خشٍجي ًتبيج ثِ دٍسُ اي ٍ غحيح وبليجشاسيَى تٌْب وِ ايٌست پبسخ   ويفيت دستگب

 دس تب ّستين دستگبُ ضٌبختي اًذاصُ ٍيظگي ّبي يبفتي دًجبل ثِ وبليجشاسيَى اًجبم ثب .هي ثخطذ

 ثخص دس ويفيت هذيشيت استبًذاسدّبي اغلت .دّين اًجبم سا الصم اغالحبت ًيبص غَست

 .ًوَدُ اًذ الضام سا آى ٍ ثشدُ ًبم تجْيضات وبليجشاسيَى اص فٌي، الضاهبت

 



 تعریف کالیبراسیون

  سيستن يب دستگبُ يه ًطبى دّي هيبى هطخع ضشايظ تحت وِ ػوليبتي هجوَػِ

 اص وِ آى هتٌبظش همذاس ٍ هشجغ هبدُ يب هبدي سٌجِ يه همذاس يب اًذاصُ گيشي

ِ اي هي ضَد، حبغل اًذاصُ گيشي استبًذاسدّبي  .هي وٌذ ثشلشاس ساثغ

 ثب .نيوٌ يييتؼ يًطبًذّ ثِ ًسجت سا الصم حيتػح ضاىيه وِ هي دّذ اجبصُ َىيجشاسيوبل

 گزاس شيتبح يت ّبيوو احش شيًظ يگشيد يضٌبخت اًذاصُ خَاظ است هوىي َىيجشاسيوبل

 ثِ سا هشجغ هَاد يب دستگبُ وبسآهذي ٍيظگي ّبي وبليجشاسيَى ٍالغ دس .ضَد يييتؼ ضيً

 .هي وٌذ هطخع هستمين همبيسبت اًجبم ٍسيلِ

 



 ضرورت کالیبراسیون

  پبساهتشّبي دلت ٍ غحت وٌتشل هٌظَس ثِ هَحش ًظبهي ايجبد ٍالغ دس وبليجشاسيَى

  وِ است تجْيضاتي وليِ ٍ اًذاصُ گيشي ٍسبيل ٍ آصهَى دستگبُ ّبي هتشٍلَطيىي

  تغبثك اص اعويٌبى هٌظَس ثِ وِ هي ثبضذ گزاس تبحيش فشآيٌذ ويفيت ثش ّب آى ػولىشد

 .هي گيشد لشاس استفبدُ هَسد جْبًي استبًذاسدّبي ثب ضذُ اًجبم ّبي اًذاصُ گيشي



 ضرورت کالیبراسیون

Oدسهبى شيهس بىيثٌ ٍ اسبع ّب دستگبُ اص حبغل اعالػبت هَاسد، اص يبسيثس دس  

  ثِ ٍ دسهبى َُيض ًبدسست اًتخبة ثسب چِ ٍ وٌذ يه هطخع سا پضضه

  يه ضىل ِياٍل ًبدسست اعالػبت ّوبى اص خغب ٍ يسؼ يّب سٍش يشيوبسگ

  يثشا تٌْب َىيجشاسيوبل ،يپضضى ضاتيتجْ غيٍس فيع ثِ تَجِ ثب .شديگ

  يه ثش دس ضيً سا ِياٍل  سبدُ ليٍسب يحت ٍ ًىشدُ ذايپ هفَْم طشفتِيپ ضاتيتجْ

 .شديگ



 کالیبراسیوناهداف اصلي 

 .ثشاي اعويٌبى اص لشائت ّبيي وِ اص دستگبُ غَست هي گيشد -1

 .ثشاي تؼييي دسستي همبديش خَاًذُ ضذُ اص دستگبُ -2

      ثشاي استمشاس لبثليت سديبثي دستگبُ ثِ استبًذاسدّبي هشجغ   -3

 .(ّذف ًْبيي وبليجشاسيَى ثشلشاسي لبثليت سديبثي ػٌَاى ضذُ است)



 اجرای کالیبراسیون 

 ِصًيب لَيتاٍ ًظش اص پضضىي اتتجْيض ثبيذ اثتذا دس ىسيَاوبليجش ثشًبهِ ايجشا سهٌظَ ث  

  .ضًَذ يثٌذ عجمِ ّب آى خغش سغح اىهيض ٍ ىسيَاوبليجش ثِ

داساي سسيوَالتَ يب ٍ ستَاوبليجش ،هًَگشآص اتتجْيض دجٍَ ىسيَاوبليجش ايجشا ايثش  

  يّب تست مًجبا  ٍ ستا ٍسيضش يبثيسد لبثليت ثب ىسيَاوبليجش هؼتجش تبييذيِ

  لوٌتش ثظاضَ ثب هغبثك حيػالر يّب ضشوت ٍ وضاهش تَسظ ثبيستي ىسيَاوبليجش

  ًبهِ يييآ 7 دُهب عهَضَ) پضضىي اتتجْيض وويتِ ةهػَ پضضىي اتتجْيض ويفي

 .دپزيش ستغَ (پضضىي اتتجْيض



 شرایط محیطي کالیبراسیون

 شايظ هحيغیي اص ًظش ض وِ اًجبم پزيشد هىبًيوبليجشاسيَى ثبيذ دس 

دهب، سعَثت، استؼبش، فطبس َّا، گیشد ٍ غجیبس، غیذا، ًیَس، اهیَا       )

 .تحت وٌتشل ٍ هٌبست ثبضذ( الىتشٍهغٌبعيسي ٍ غيشُ



 ونیبراسیمراحل انجام کال

 ؛آى ّبست يِ ضٌبسٌبهِ ٍ ليضات اًذاصُ گيشي ٍ تْيتجْ يگزاسوذ1.

ِ ثٌذ2.  َى؛يجشاسيضات اًذاصُ گيشي اص ًظش وبليتجْ يعجم

 َى؛يجشاسيي دٍسُ تٌبٍة وبلييتؼ3.

 ي حذ هجبص خغب؛ييتؼ4.

 جشُ وٌٌذُ؛ياًتخبة وبل5.

َى، يجشاسيٍ ثشچست وبل يض، غذٍس گَاّيتجْ يي خغبيَى، تؼييجشاسيبت وبليػول)َى يجشاسيوبل6.

 ؛(َىيجشاسيًػت ثشچست وبل

 َى؛يجشاسيج وبلياػوبل ًتب7.

 .َىيجشاسيسَاثك وبل يحجت ٍ حفظ ٍ ًگْذاس8.



 ونیبراسیکال یدستاوردها

؛يشيح دس اًذاصُ گيج دسست ٍ غحيثِ دست آٍسدى ًتب 

؛يٌِ ٍ دٍثبسُ وبسيوبّص ّض 

طتش؛يث يثْشُ ٍس 

َ؛يٍ حمَل يميحم يدس دػبٍ ييجَاثگ 

ت؛يشيهذ ياستبًذاسدّب ي ّبياخز گَاّ يبصّبياص ً يىي 

  ؛ذ وٌٌذُياص تضييغ حمَق هػشف وٌٌذُ ٍ تَل يشيجلَگ 



 شوندبره ید کالیکدام دستگاه ها با
oايٍس ّش ِ   استفبدُ ثِ يياجشا يسٍش ّب دس ٍ هي سٍد وبس ثِ اًذاصُ گيشي يثشا وِ يل

                       .داسد َىيجشاسيوبل بي دلت ٍ غحت يييتؼ ثِ بصيً است، ضذُ اضبسُ آى اص

oصهبى، گزضت .ضًَذ وبليجشُ دٍسُ اي عَس ثِ ثبيذ اًذاصُ گيشي دستگبُ ّبي  
  آًْب ًتبيج سديبثي لبثليت تب هي ضًَذ ثبػج پيص ثيٌي، لبثل غيش حَادث فشسَدگي،

 وبليجشُ تجْيضات ثشاي .ثبضٌذ هجذد تبييذ ًيبصهٌذ ٍ سفتِ سَال صيش استبًذاسدّب تب
   .هي گشدد دستگبُ ضويوِ ٍ ضذُ غبدس وبليجشاسيَى گَاّي ضذُ

oُثِ غشفبً است هوىي  آًْب اص ثشخي .ًيست الصم تجْيضات توبم وشدى وبليجش  
  ثِ است هوىي تجْيضات ديگش اًَاع .گيشًذ لشاس استفبدُ هَسد دٌّذُ ًطبى ػٌَاى
ِ اي گبُ ّش .ثشًٍذ وبس ثِ آضىبسسبصي ٍ تطخيػي اثضاس ػٌَاى   تؼييي ثشاي ٍسيل
  گيشد، لشاس استفبدُ هَسد آصهَى فشايٌذ دس هَحش ػَاهل يب ٍ هحػَل پزيشش لبثليت

 .داسد ضشٍست آى وبليجشاسيَى



 بره شوندید کالیکدام دستگاه ها با

O ًوبيص  آى ّب جي ٍيب خشدي دس ٍسٍدي يش ػذدتي وِ همباولي تجْيضثِ عَس

آى ّب  تٌظين م ػذٍ هطخػي هي ثبضٌذ اس همذة دس ًتخبايب لبثل ُ ٍ ضذدادُ 

ثِ عَس ادٍاسي  ثبيستي ، ًذسي ّب داسثيوبى هبدستأحيش هستميوي ثش تطخيع يب 

ٍم، لضست غَد ٍ دس پزيشست غَظ آى ّب خػَى دس سيَاوبليجشي تست ّب

ي  سيستن ّباسديَگشاف، وٍلىتشن، اضٍَلىتشُ ّبي استگبدهبًٌذ . )ًذدتٌظين گش

 ...(.  داسي ٍ تػَيشثش



 ونیبراسیسات از نظر کالیتجهی طبقه بند 

Oْآة هبًٌذ .ًذاسًذ َىيجشاسيوبل ثِ بصيً ٍ ًجَدُ شيگ اًذاصُ وِ يضاتيتج  
  دس جَش يهبس ثي ٍ يسيهغٌبع ّوضى دهبسٌج، ثذٍى تشيّ ش،يگ همغش

   .داسًذ لشاس گشٍُ ييا
Oْدس .ضًَذ جشُيوبل وبسثش تَسظ ذيثب استفبدُ اص لجل ثبس ّش وِ يضاتيتج  
ُ ّب اص هي تَاى گشٍُ ييا   دٍسُ ذيثب وبسثش .ثشد ًبم هتش  PH يدستگب

   .ثگزساًذ سا ضاتيتجْ گًَِ ييا يفيو وٌتشل ٍ َىيجشاسيوبل يآهَصض
Oْاستبًذاسد هَسسِ ذيتبئ هَسد يٍاحذّب تَسظ ذيثب وِ يضاتيتج ٍ  

  صهبًي دٍسُ ّبي دس وبسثش يب ٍ سبصًذُ يب شاىيا يغٌؼت مبتيتحم
  ٍ اًىَثبتَس ،يسٌج حجن ليٍسب اتَوالٍ، تشاصٍ، .ضًَذ جشُيوبل هطخع

ِ ّب فَس  .داسًذ لشاس گشٍُ ييا دس وِ ّستٌذ ييًوًَ
 



 يصدور گواه
 هَاسد ضبهل  ثبيذ  ISO 10012 استبًذاسد الضاهبت هغبثك وبليجشاسيَى گَاّيٌبهِ دس حجت ضذُ  عالػبت ا

   :ثبضذ صيش
O ي  ٍ ضشح ِ  ؛ تجْيضات اًحػبسيِ ضٌبس
O ؛تأييذ ّش اًجبم  تبسيخ 
O دست آهذُ وبليجشاسيَىِ ًتبيج ِ   ؛ث
Oهَاسد ثشخي  دس  ِ ِ  وبليجشاسيَى  ًتيج ِ  الضام  يه  ثب اًغجبق  ػذم  يب اًغجبق  غَست  ث  ؛هي ضَد اسائ
O ي ِ  ؛تأييذ سٍش اجشاييِ ضٌبس
O؛هجبص خغبي  ثشاي  تؼييي ضذُ  حذٍد 
O دست يبثي  ثشاي  وبليجشاسيَى  دس استفبدُ  هَسد هشجغ  ِ  ؛ سديبثي لبثليت  ث
O ّش هَسد دس ضشحي  ٍ هشثَط  هحيغي  ضشايظ  ِ  ؛ خػَظ ايي  دس الصم  اغالحبت  گًَ
O ؛ تجْيضات وبليجشاسيَى  صهبى  دس هَجَد لغؼيت ّبي  ػذم  هَسد دس ضشحي 
Oّش  ِ  ؛وبسثشد دس هحذٍديت  گًَ
O ؛تأييذ ػوليبت  اًجبم دٌّذُ ي  (افشاد يب) فشد هطخػبت 
O  ِ ِ   اًحػبسي  ضٌبس    . هشتجظ هذاسن  سبيش ٍ ( سشيبل ضوبسُ  هبًٌذ) وبليجشاسيَى  گَاّي ًبه



 گواهينامه كاليبراسيون
Calibration Certificate 

 :كد انحصاري گواهينامه :كد شناسايي فزم
 :كد شناسايي وسيله انداسه گيزي :نام وسيله انداسه گيزي

 :يكاي انداسه گيزي :كميت انداسه گيزي
 :ساسنده :گستزه نامي :تفكيك پذيزي

 :روش اجزايي كاليبزاسيون :مزجع كاليبزاسيون
 :شزايط محيطي كاليبزاسيون

 :حداكثز خطاي مجاس

 :عدم قطعيت
 :محدوديت در كاربزد

 :تنظيمات، تعميزات و اصالحات انجام شده

 :تاريخ كاليبزاسيون بعدي :تاريخ كاليبزاسيون
 :نام و امضاي تأييدكننده :نام و امضاي كاليبزه كننده

 



 گواهينامه كاليبراسيون
Calibration Certificate 

 (پيوست)

 :نتايج كاليبراسيون
 رديف

 (نقاط آزمون)

 مقدار مرجع

(T) 

 مقدار خوانده شده

(R) 

 خطا

(E) 

1 
2 
3 
4 
5 
. . . 



 برچسب کالیبراسیون
(calibration label) 

 :هدف اصلي
 ًطبى دادى ٍضؼيت وبليجشاسيَى ٍسيلة اًذاصُ گيشي

 :مندرجات
وذ ضٌبسبيي اثضاس 

ُوبليجشُ وٌٌذ 

تبسيخ وبليجشاسيَى 

تبسيخ وبليجشاسيَى ثؼذي 



 نمونه ای از برچسب کالیبراسیون

 :كد شناسايي
 :كننده كاليبره

 :تاريخ
 :انقضا

 برچسب كاليبراسيون



 برچسب های کالیبراسیون
  وبليجشاسيَى ػوليبت اًجبم، اص اعويٌبى حػَل ٍ وٌتشل ثشاي هٌبست سٍضي ايجبد ّذف ثب ّب ثشچست ايي

  ثشچست داساي ثبيذ آصهَى ٍ ثبصسسي تست، ّبي دستگبُ وليِ .ضًَذ هى عشاحي گيشي اًذاصُ ٍسيلِ ثشسٍي
  سٍي ثش .است ضذُ وبليجشُ ٍ ثبصسسي وبليجشاسيَى آصهبيطگبُ تَسظ دستگبُ دّذ، ًطبى وِ ثبضٌذ وبليجشاسيَى

 هْش ثِ هوَْس ثبيذ فَق ثشچست ٍ ضَد ليذ آى اػتجبس اًمضبى ٍ وبليجشُ تبسيخ ثبيذ حتوبً وبليجشاسيَى ثشچست
 .ضَد ًػت ضَد هي ديذُ ٍضَح ثِ وِ جبيي دس ٍ ثبضذ وٌٌذُ وبليجشُ آصهبيطگبُ

 

 (لشهض سًگ ثِ) اٍليِ استبًذاسدّبي هخػَظ ثشچست (1
 (عاليي سًگ ثِ) حبًَيِ استبًذاسدّبي هخػَظ ثشچست (2
 (سجض سًگ ثِ) وبسي استبًذاسدّبي هخػَظ ثشچست (3
 (سفيذ سًگ ثِ) هتفشلِ ّبي دستگبُ وليِ هخػَظ ثشچست (4
 وبليجشاسيَى ثِ ًيبص وِ تجْيضاتي ثِ هشثَط  NCR (No Calibration Required ) ثشچست (5

 .ًذاسًذ
   .ضًَذ هي استفبدُ ًذست ثِ وِ تجْيضاتي ثِ هشثَط CBU (Calibration Before Use ) ثشچست (6



 ون یبراسیج کالیاعالم نتا

  هجبص يخغب يهجٌب ثش يضٌبخت اًذاصُ ٍ َىيجشاسيوبل ًظش اص سا اًذاصُ گيشي ضاتيتجْ
ِ ثٌذ شيص دستِ سِ ثِ  :وشد يعجم

 .ثبضذ هجبص خغبي هسبٍي يب ووتش آهذُ ثذست يخغب :قبول
  ثشآٍسدُ دستگبُ تَسظ ضٌبختي اًذاصُ الضاهبت اص ثشخي وِ ٌّگبهي :مشروط
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 ونیبراسیسوابق کال یو حفظ و نگهدارثبت 

 :ذ حفظ ضَديوِ ثب يًَيجشاسيهذاسن وبل

ْض؛يضٌبسٌبهِ تج 

ْ؛يشيضات اًذاصُ گيفْشست تج 

َّى؛يجشاسيوبل يگَا 

َى؛يجشاسيثشچست وبل 

جشُ وٌٌذُ؛يت وبليذ غالحيتبئ 

َىيجشاسيست سَاثك وبليل. 




