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  :توجه

  .نياز دارد Excelی  يا باالتر برنامه ٢٠١٠اجرای اين حسابگر به ويرايش ) ١

ا صفحه تھيه شده است، ممکن است ابعاد صفحه Excelی  چون اين حسابگر در برنامه) ٢ ده ھمسان ب در . ی نمايشگر نباشد ی بازش
دازه ه مناسب نمايشگر  ی صفحه اين صورت الزم است پس از باز کردن برنامه با کاستن يا افزودن بر ان رد ک آن را طوری تنظيم ک

ه، تيک  توان پيش از برای اين که ھر بار مجبور به اين کار نباشيم، می. باشد ردن برنام از ک را برداشت، صفحه را  Read-onlyب
  .زد تيک را Read-onlyی آن را تنظيم و ذخيره کردو پس از بستن صفحه دوباره  باز و اندازه

  

نھادی اساس  ه ،CLIAروش پيش ه مقايس ده از تجرب ه دست آم ت ب دم دق ايی  ی ع دم دقت ادع ا ع گاه ب دت آزمايش اه م ی کوت
ار در يک  ٢٠ی کنترل را دست کم  برای اين کار، آزمايشگاه بايد يک نمونه. است% ٩۵برای اطمينان Fآزمون ی  سازنده به وسيله ب

  .ی سازنده مقايسه کند آمده را با مقدار اعالم شده گيری کند و انحراف معيار به دست روزه اندازه ٢٠ی  دوره

  :مثال

ادهبار سنجش يک  ٣٠با ،يک روش سنجش کلسترولي سازنده رل م ر  SDی کنت ر دسی ميلی ٢براب رم ب رده  گ زارش ک ليتر گ
ار  ٢٠آزمايشگاه با  ؛ واست رلب ر  SD،سنجش کنت ر دسی ميلی ٣براب رم ب ه دست آورده  گ ه می. استليتر ب انطور ک رای  ھم دانيم ب

  :کوچکتر تقسيم کنيم SDبزرگتر را به مربع  SDمربع  بايد Fحساب کردن مقدار 

F = 32 ÷ 22 = 1.78 

ی  Fسپس بايد به جدول  دار بحران ه و مق دارا  Fمراجع ال  پي ن مث رای اي ه ب يم ک ان . است ١.٩۴کن دار  Fچن ر از مق ده کمت حساب ش
ان  بحرانی باشد نمی ه % ٩۵توان با اطمين د و SDگفت ک اوت دارن م تف ا ھ ا ب د می عملکردھ ال چون . شود آزمايشگاه تايي ن مث در اي

  .شود آزمايشگاه تاييد میعملکرداست بنا بر اين، کوچکتر  ١.٩۴از  ١.٧٨

  استفاده از حسابگر 
ابگر دارای . بار سنجش شود ٢٠کم  دستی کنترل  يک نمونهھمانطور که آمد بايد  ن حس رای وار ۴٠اي ه ب ايج خان ردن نت د ک

ه ٢٠در شکل زير نتايج حاصل از . بار سنجش است ۴٠تا  ار سنجش يک نمون يم ب ال کلس رل نرم يله ی کنت ه وس ده  ی آزمايشگاه ب آم
  :است

  



ل عنوان با وارد کردن اين داده ای  ھا، انحراف معيار و تعداد نتايج در طرف راست و مقاب ايش داده می n-labو  SD-labھ . شود نم
ادير تا حسابگر  وارد کرد n-coو  SD-coھای  نوانعھای ايشان را مقابل  سپس بايد انحراف معيار ادعايی سازنده و تعداد سنجش مق

F  وFcrit بار سنجش ۴٠سازنده از برای اين مثال اگر . کندمحاسبه و بر مبنای آن داوری را،SD  ر دسی ميلی ٠.١برابر ليتر  گرم ب
  :به دست آورده باشد

  

  .ادعايی سازنده برای مقاصد مورد نظر استفاده کند CVو  SDتواند از  شود و می بنا بر اين محاسبات، عملکرد آزمايشگاه تاييد می

  

اس و ط توان اطالعات مربو ی گزارش می با مراجعه به صفحهدر پايان  رد تايپ را .. به بررسی مانند آناليت، روش مقي و سپس از ک
  .آن چاپ گرفت

  

  

  با احترام، 

  ١٠/١٠/٩٢ –حسن بيات 


