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 ی نظارت ی شود، روش ی م  دهینام SQC که به اختصار یآمار  تیفیکنترل ک
  ی نوع به .رود ی م به شمار  ع یصنا یمحصوالت در برخ  تیفیجهت حفظ ک

 یدر امر نظارت در بخش ها ی اتیح یندیفرآ ک،یتکن  نیتوان گفت ا  ی م
 یرا برا یر یتواند خسارات جبران ناپذ ی آن م نبود باشد که  ی م  یدیتول
  نیکسب اطالعات در مورد ا یبرا  .به همراه داشته باشد دکنندگانیتول

 .دیمقاله با ما همراه باش نیا یتا انتها ی روش نظارت

 

 ست؟یچ یآمار  تیفیکنترل ک 1#

 

از  یمجموعه ا Statistical Quality Control ای یآمار  تیفیک کنترل
به  ایداده ها  لیو تحل هیو تجز یر یاندازه گ یها برا کی ابزارها و تکن

 ی م ی انیب به .محصوالت است  دیتول یمورد استفاده برا  هیمواد اول ی عبارت 
از ثبات مقدار مواد مورد   نانیجهت اطم ،یروش نظارت  نیتوان گفت ا

و خارج شدن محصوالت از   رات ییتغ جادیا .کاربرد دارد داتیاستفاده در تول
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و به تبع آن  دیتواند بخش تول   ی م است که ی از جمله مشکالت ،یکپارچگی
  مشکل که اغلب به علت نیا .قرار دهد ریمحصوالت را تحت تأث تیفیک
 نیماش مات ی اختالل در تنظ ای مورد استفاده و هیمواد اول زانیدر م رییتغ

 تیفیک یبر رو تیتواند در نها  ی م  دهد، ی آالت پر کننده مواد رخ م
 .محصول به دست آمده مؤثر باشد

محصوالت،  تیفیبا نظارت بر ک (SQC) یآمار  تیفیکنترل ک انیم نیا در
 یشده بر رو دیخالص محصول با وزن ق زانیرا از تطابق م دگنندگانیتول

وزن محصول نسبت به رقم   یکسر   رایز آن مطمئن خواهد کرد؛ یبسته بند
 ی کننده را با مشکالت قانون  دیتواند تول  ی م یبسته بند یشده بر رو دیق

  یبرا ی ساز خسارات مال  نهیرقم زم نیباال رفتن ا بالعکس مواجه کرده و
 .باشد ندکنندگایتول

توان  ی نوع نظارت و کنترل را نم نیکه ا دینکته توجه داشته باش نیا به
  ی تنها راه کیتکن نیا بلکه محصول دانست؛ تیفیک یبرا  ی ن یو تضم  دییتأ
ارائه  هیمطابق با طرح اول ی محصوالت دیکننده از تول  دیتول نانیاطم یبرا

باال   یبرا ی مالک یآمار  تیفیکنترل ک جه،ینت در .محصول است یشده برا
 دیتول ی کپارچگیحفظ  یبرا یا وهی ش بلکه ست؛یمحصول ن تیفیبودن ک

استفاده   ک،یتکن نی الزمه کاربرد ا اما  است؛ دیتول ندیمحصوالت در کل فرآ
  و .است نهیزم نی در ا ی اختصاص یو نرم افزار ها یر یاندازه گ قیاز ابزار دق

 نی کاربرد ا تیاهم لیتا در ادامه مطلب شما را با دال دیاما با ما همراه باش
 .میی آشنا نما کیتکن
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 ی آمار  تیف یکاربرد کنترل ک  تیاهم 2#

 

 ع یاز صنا یار یدر بس  یآمار  تیفیکنترل ک کیاستفاده از تکن تی اهم اگرچه
مثال رود که به عنوان  ی باالتر م  ی زمان  تیحساس نیا اما  قابل توجه است؛

جا باال  نیا در .میمواجه باش یی محصوالت دارو  دیو تول یی دارو ع یبا صنا
قرص و  رینظ ی محصوالت دیتول  مورد استفاده در هیرفتن مقدار ماده اول 

 .در دوز دارو است رییتغ   یکپسول به معنا

تواند    ی رفتن دوز دارو م نییباال و پا د،یدان ی م  ی طور که به خوب همان
را به دنبال داشته و سالمت او را تحت  یکننده عواقب جد مصرف  یبرا

 نیتواند باعث از ب ی م  هیمواد اول  یکه کسر  ینحو به  .الشعاع قرار دهد
 نیا در .از حد آن سبب اوردوز شود شیبودن ب ادیدارو و ز ی رفتن اثر کاف 

  هیمواد اول زان یبا نظارت بر م (SQC) یآمار  تیفیجا است که کنترل ک 
  ی منیمطابقت وزن دارو با مقدار مجاز، به حفظ ا دیی تأ  ستفاده ومورد ا

 .محصول کمک خواهد کرد تی فیمصرف کننده و ک
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  یامر  دات،ی در تول ریی هرگونه تغ جادیگرفت ا جهیتوان نت ی م  تینها در
  ی ب رایز گرفته شود؛ یبه شدت جد دکنندگانیتول یاز سو  دیبا است که

 ی شک تبعات منف  ی محصول، ب  کی  دیاستناندارد در تول ریبه مقاد ی توجه 
کننده   دیتول دنیخسارت د متیق به خواهد داشت و ی آن ها در پ یرا برا

 .تمام خواهد شد

توان در دو   ی م ی را به طور کل یآمار  تیفیکاربرد کنترل ک تیاهم پس
 :مودمورد خالصه ن

 مصرف کننده  ی منیاز حفظ ا نانیاطم جادیا •
  دیبا مقررات وضع شده در تول یدیبر انطباق محصوالت تول نظارت  •

 وزن  نییتع لهیمحصول به وس

 

 ی آمار  تیف یمراحل انجام کنترل ک 3#

 

 :شود ی م میبه چند بخش تقس یآمار  تیفیکنترل ک ک یانجام تکن مراحل
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 یدسته بند انیاز م یچند نمونه تصادف  ی و جداساز  انتخاب •
 محصوالت

 نمودن نمونه ها به صورت تک به تک  وزن •
و  ی و محاسبات با استفاده از ابزار اختصاص  یر یاندازه گ انجام •

 استاندارد  ری و مقاد هیحاصل با نمونه اول جهینت سهیمقا 
مورد نظر و تکرار اندازه  ری با مقاد ینمونه ها در صورت سازگار  دییتأ •

 جه ی نت رت یدر صورت مغا  یر یگ
 ر یمغا ی نمونه ها ریاقدامات الزم جهت اصالح اندازه و مقاد انجام •

 

 SQC یای مزا 4#
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زودهنگام مشکالت  صیتشخ SQC رینظ یآمار  یروش ها یایاز مزا ی کی
روش به  نی توان گفت ا ی م  ی عبارت  به .است دیشده در خط تول جادیا

رو را  شیپ یکنندگان امکان مقابله به موقع با مشکالت و چالش ها دیتول
 .ستین یآمار  تی فیکنترل ک تی تنها مز  نیا اما دهد؛ ی م

جهت  ازیکاهش زمان مورد ن SQC قابل توجه یها  تی مز گریجمله د از
و نظارت   لیو تحل هیصورت که با تجز  نیا به .باشد ی محصول م کی  دیتول

 ی ج یباالتر و البته با نتا تیفی با ک ی محصوالت دیتول  به بر محصوالت،
امر در  نیتوان گفت ا  ی م .دینما ی سازگارتر با نمونه استاندارد کمک م 

 .برخوردار است ز ین یباالتر  تیاز اهم یی و غذا یی دارو ع ی صنا رینظ ی ع یصنا

SQC ی ضمانت را م   نیا دکنندگانیبه تول یآمار  تیفیهمان کنترل ک ای 
موجود را داشته   هیاز منابع اول دی توانند حداکثر استفاده مف ی م  دهد که
روش، از هدر رفتن منابع   نیمعناست که با استفاده از ا نیبه ا نیا .باشند

 ریآن کاهش چشمگ جهینت نا  یقی  شده است که یر یجلوگ ی به خوب هیاول
به   دیبا اما .است دکنندگانیو تول د یشده به بخش تول لیتحم  یها نهیهز

 یها کیو تکن ابزارها استفاده از تی مز  نیمهم تر  دیخاطر داشته باش
 در را یدیداده ها و بهبود محصوالت تول لیو تحل هیو تجز  تیفیکنترل ک

از  ی ک یشک  ی ب  رایز کرد؛ دیمصرف کنندگان مشاهده خواه تیجلب رضا
به  تیفی با ک ی محصوالت دیتول  ،یدیاهداف هر واحد تول نیتر یدیکل

 مصرف کنندگان است.  شتریمنظور جذب هر چه ب


