
 

                       

 

 

  /(CRMs)مواد مرجع گواهی شده   معرفی
 استانداردهای کالیبراسیون 

  

 



  

  

 

 تجربه   سال  15  از  بیش  با  پاسارگاد،  کیفیت  پیشگامان  شرکت دانش بنیان
  نیاز   مورد  محصوالت  و  خدمات   از  کاملی  مجموعه  خود  کارشناسان  و   مدیران

  را   ISO/IEC 17025  استاندارد  اساس  بر  هاآزمایشگاه   اعتباردهی  جهت
  به   دارد  قصد   خود  المللیبین   شرکای  همکاری  با  شرکت  این.  کندمی   ارائه

  هایی حل  راه  ارائه  در  پیشرو  و  مرجع  اعتمادترین  قابل   انتخاب،  نخستین
با    تبدیل  خود  مشتریان  به  نوآورانه پایدار  تجاری  روابط  ایجاد  با  و  شود 
المللی و به کار گیری نیروی انسانی متخصص و  های معتبر ملی و بین سازمان

ارائه شده و از  حلها، راهتوانمندسازی مستمر آن  های جامع به مشتریان 
سازمان شامل کارکنان، سهامداران،  این طریق حقوق و رضایت کلیه ذینفعان  

 کنندگان، جامعه و دولت تامین میگردد.مشتریان، تامین 
 

صالحیت    با  ارتباط  در  پاسارگاد  کیفیت  پیشگامان  شرکت  خدمات تایید 
 : است زیر  شرح به ا  ISO/IEC 17025استاندارد ها بر اساسآزمایشگاه 

 ISO/IEC 17025 استاندارد مشاوره خدمات - 
 تخصصی   آموزشی هایدوره برگزاری - 
 (PT) مهارت هایآزمون  برگزاری - 
 (CRMs) شده گواهی مرجع  مواد تامین  و تولید - 

 .فرمائید حاصل تماس  شرکت این با ، بیشتر اطالعات  دریافت جهت
 : PQP با ارتباطی هایراه
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 11 واحد
 02188546426: تلفن

 02186030627: فاکس
 info@qualitypioneers.ir 
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 مواد مرجع   ی کاربردها  

  ی ری گ اندازه   زات ی ها/ تجه استفاده در روش   ت ی پاسارگاد قابل   ت یف ی ک   شگامان یشرکت پ   ی د ی مواد مرجع تول  ه یکل 
 استفاده نمود:  ر ی اهداف ز   ی از آنها برا  توان ی مختلف را دارا بوده و م 

 ون یبراس ی کال  ❖
 ج ینتا   ت یف ی کنترل ک   / ت یف یک   ن ی تضم  ❖
 ون یبراس ی کال  ق ی تصد   / زات ی تجه  ی ان ی م  ی بررس  ❖
 ها روش   ی گذار صحه  ❖



 

  

 PQPدر   ت ی ف ی ک

 

پ سال    تیف یک  شگامانی شرکت  در  اول  1392پاسارگاد  عنوان  شرکت   نیبه 
در  یرانیا به  خصوص    ISO/IEC 17043  یالمللنیب  نامهیگواه  افتیموفق  در 

شده   (TURKAK) هی ترک  تیصالح  دییآژانس تا  (PT)مهارت    یهاآزمون  یبرگزار
 د یجد  هسال  4دوره    کی  یبرا   نامهیگواه  نیا  دیموفق به تمد  1396و در سال  

  ی مل   تیصالح  دییتا  نامهیگواه  کنندهافتیدر  نیشرکت اول  نیا  نی. همچندیگرد
که    باشدیم  زین  رانیا  تیصالح   دییتا  یاز مرکز مل  ISO/IEC 17043استاندارد  

 .دیگرد  نامهیگواه نیا افتیموفق به در 1395در سال 



 

  

 

 

 ماده مرجع 

که  ماده خصوصیات   برایای  از  مورد  چند  یا  یک 
خود به اندازه کافی یکنواخت و پایدار بوده و به 

گیری نحوی تهیه شده است که در فرایند اندازه
 برای استفاده مورد نظر مناسب باشد. 

  

 

 (CRM) ماده مرجع گواهی شده 

ماده مرجعی که با استفاده از یک رویه معتبر از نظر  
برای یک یا چند مورد از خصوصیات شناختی  اندازه

با  همراه  که  است  شده  مشخصات  تعیین  خود 
باشد که مقدار خصوصیت مشخص ای میگواهینامه

عدم بیانیه شده،  و  آن  مرتبط  بر قطعیت  مبنی  ای 
شده را شناسی مقدار گواهی  قابلیت ردیابی اندازه 

 نماید.  فراهم می

  

 

 ن استاندارد کالیبراسیو 
 (Calibration Standard)    

تولیدکنندگان   توسط  کالیبراسیون،  استانداردهای 
شود. این استانداردها از دارای صالحیت تولید می

فنی یک   غلظت  CRMلحاظ  و در  های محسوب شده 
دستگاه کالیبراسیون  برای  تولید  مناسب  ها 

 شوند. می



 

  

 

  زات ی تجه  نانیاطم  قابل  ونی براسیکال  در  یادیبن  ینقش  یدارا  باال  تیفیک  با  ونیبراسیکال   مرجع  مواد
  استفاده   خالص  مرجع  مواد  از  موارد  اغلب  در  ی شگاهیآزما  زاتیتجه  ونی براسی کال  یبرا.  باشندیم
  تی اهم  حائز  اریبس  هاآزمون  جینتا  تی فیک  از  نانیاطم  حصول  یبرا  مواد  نیا  تیفی ک  که  گرددیم
 .باشدیم

  ف ی استانداردها با تعر  نیتوجه شود که ا  دیبا  ونی براسیکال  یاستانداردها  ایمواد خالص    انتخاب  هنگام
  یبا مواد مرجع گواه  ارتباطدر   یدیمطابقت داشته باشند. موضوع کل (CRMs)شده    یمواد مرجع گواه 

  ی دیمواد مرجع تول  هی. کلباشدیشده م  یمقدار گواه  تی قطعو عدم  یابیرد  تیاثبات قابل  (CRMs)شده  
 .باشندیم هایژگی و نیا یپاسارگاد دارا تیفی ک شگامانیشرکت پ

  
 

مواد مرجع و استانداردهای  
 کالیبراسیون 



 

  

 

فهرست استانداردهای کالیبراسیون قابل ارائه  
 (PQP)توسط شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد 

 شرح نمونه  کد نمونه 
  / ه ی ماده اول 

 نمونه   س ی ماتر 
 قیمت  حجم 

CSM-001-100 Fluoride (1000 mg/L)  ال ی ر   4.000.000 میلی لیتر  100 آب 

CSM-001-500 Fluoride (1000 mg/L)  ال ی ر   6.500.000 میلی لیتر  500 آب 

CSM-002-100 Nitrate (1000 mg/L)  ال ی ر   4.000.000 میلی لیتر  100 آب 

CSM-002-500 Nitrate (1000 mg/L)  ال ی ر   6.500.000 میلی لیتر  500 آب 

CSM-003-100 Chloride (1000 mg/L)  ال ی ر   4.000.000 میلی لیتر  100 آب 

CSM-003-500 Chloride (1000 mg/L)  ال ی ر   6.500.000 میلی لیتر  500 آب 

CSM-004-100 Sulphate (1000 mg/L)  ال ی ر   4.000.000 میلی لیتر  100 آب 

CSM-004-500 Sulphate (1000 mg/L)  ال ی ر   6.500.000 میلی لیتر  500 آب 

CSM-005-100 Phosphate (1000 mg/L)  ال ی ر   4.000.000 میلی لیتر  100 آب 

CSM-005-500 Phosphate (1000 mg/L)  ال ی ر   6.500.000 میلی لیتر  500 آب 

CSM-006-100 Sodium (1000 mg/L) ال ی ر   4.000.000 میلی لیتر  100 اسید نیتریک   / آب 

CSM-006-500 Sodium (1000 mg/L) ال ی ر   6.500.000 میلی لیتر  500 اسید نیتریک   / آب 
 



 

  

 

فهرست استانداردهای کالیبراسیون قابل ارائه  
 (PQP)توسط شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد 

 شرح نمونه  کد نمونه 
  / ه ی ماده اول 

 نمونه   س ی ماتر 
 قیمت  حجم 

CSM-007-100 Potassium (1000 mg/L) ال ی ر   4.500.000 میلی لیتر  100 اسید نیتریک   / آب 

CSM-007-500 Potassium (1000 mg/L) ال ی ر   500.0007. میلی لیتر  500 اسید نیتریک   / آب 

CSM-009-100 Calcium (1000 mg/L) ال ی ر   4.500.000 میلی لیتر  100 اسید نیتریک   / آب 

CSM-009-500 Calcium (1000 mg/L) ال ی ر   7.500.000 میلی لیتر  500 اسید نیتریک   / آب 

CRM-004-100 Alkalinity (1000 mg/L)  ال ی ر   6.000.000 تر ی ل   ی ل ی م  100 آب 

CRM-004-500 Alkalinity (1000 mg/L)  ال ی ر   8.500.000 تر ی ل   ی ل ی م  500 آب 

CRM-008-100 Hardness, Total (1000 mg/L)  ال ی ر   6.500.000 میلی لیتر  100 آب 

CRM-008-500 Hardness, Total (1000 mg/L)  ال ی ر   9.500.000 میلی لیتر  500 آب 

CSM-027-100 Nitrite (1000 mg/L) ال ی ر   4.000.000 میلی لیتر  100 کلروفرم   / آب 

CSM-027-500 Nitrite (1000 mg/L) ال ی ر   6.500.000 میلی لیتر  500 کلروفرم / آب 

CSM-028-100 Cadmium (100 mg/L)  ال ی ر   5.000.000 تر ی ل   ی ل ی م  100 ک ی تر ی ن   د ی آب/ اس 

 



 

  

 

فهرست استانداردهای کالیبراسیون قابل ارائه  
 (PQP)توسط شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد 

 شرح نمونه  کد نمونه  
  / ه ی ماده اول 

 نمونه   س ی ماتر 
 قیمت  حجم 

CRM-007-20 

Metals Mix 
Al (13-1000 µg/L) 

Sb (6-50 μg/L) 
As (5-50 μg/L) 
Cd (2-50 μg/L) 

Cr (10-200 μg/L) 
Co (2-50 μg/L) 

Cu (50-2,000 μg/L) 
Fe (100-1,800 μg/L) 

Pb (5-100 μg/L) 
Mn (40-900 μg/L) 
Ni (10-500 μg/L) 

Mo (15-130 μg/L) 
Se (10-100 μg/L) 
Ag (20-300 μg/L) 

Zn (200-2,000 μg/L) 

 آب/ اسید نیتریک 
 میلی لیتر   20

قابل رقیق سازی تا    
 یک لیتر 

 ریال   14.000.000

CRM-009-100 pH Buffer 4  ال ی ر   5.000.000 میلی لیتر  100 آب 

CRM-009-500 pH Buffer 4  ال ی ر   7.500.000 میلی لیتر  500 آب 

CRM-010-100 pH Buffer 7  ال ی ر   5.000.000 میلی لیتر  100 آب 

 



 

  

 

فهرست استانداردهای کالیبراسیون قابل ارائه  
 (PQP)توسط شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد 

 قیمت  حجم  نمونه   س ی ماتر   / ه ی ماده اول  شرح نمونه  کد نمونه  

QCM-001-50 

Total Fe 
Metallic Iron 

Carbon 
Sulfur 
Al2O3 
CaO 
MgO 
MnO 
SiO2 
P2O5 
TiO2 

 ال ی ر   8.500.000 گرم   50 ی آهن اسفنج 

QCM-002-50 

Total Fe 
FeO 

Sulfur 
Al2O3 
CaO 
MgO 
MnO 
SiO2 
P2O5 
TiO2 

 ال ی ر   8.500.000 گرم   50 گندله 

 



  

  کننده ن ی انتخاب تام   ی راهنما 
شده/    ی مناسب مواد مرجع گواه 

 ون ی براس ی کال   ی استانداردها 



  

  

 

  صالحیت تولیدکننده مواد مرجع

خصوص صالحیت تولیدکنندگان مواد مرجع به موارد زیر اشاره و در  )تجهیزات( ISO/IEC 17025استاندارد   4-6در بند 

 شده است: 

  

 

ای از اسامی برای مواد مرجع و مواد مرجع گواهی شده وجود مجموعه 1یادآوری 
دارند که شامل استانداردهای مرجع، استانداردهای کالیبراسیون، مواد مرجع 

شامل اطالعات تکمیلی  ISO 17034باشند. استاندارد و مواد کنترل کیفیت می
هایی که الزامات RMP باشد.ها( میRMPدر خصوص تولیدکنندگان مواد مرجع )

ISO 17034 توان با صالحیت در نظر گرفت. مواد نمایند را میرا برآورده می
نمایند به همراه یک را برآورده می ISO 17034هایی که الزامات RMPمرجع از 

شوند که در کنار سایر خصوصیات، برگه/ گواهینامه اطالعات محصول ارایه می
خصوصیات معینی مشخص نموده و برای مواد مرجع یکنواختی و پایداری را برای 

گیری قطعیت اندازههای معین با مقدار گواهی شده، عدمگواهی شده، ویژگی
 شوند.شناسی مشخص میمربوط به آنها و قابلیت ردیابی اندازه

 تیصالح دییو نه لزوما تا ISO 17034الزامات  یسازاستاندارد، برآورده هیتوص
 نامهیگواه یدارا کنندهنیکه تام یدر موارد توانیلذا م باشدیآن مرجع م

که  شودیم هیتوص باشد،ینم ISO 17034بر اساس استاندارد  تیصالح دییتا
 یهانهیبه خصوص در زم کنندهنیآن تام تیدر خصوص صالح ازیشواهد مورد ن

 نمود: یآوررا جمع ریز
 مواد مرجع یداریو پا یکنواختی یابیارز

 و برچسب ماده نامهیگواه اتیمحتو
 (Characterization) ماده تیخصوص نییتع ندیفرا

 شده یمقدار گواه تیقطععدم
 یشناساندازه یابیرد تیقابل



  

 

  صالحیت تولیدکننده مواد مرجع
 

را در تولید  ISO 17034کلیه الزامات  (PQP)شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد 
ها به مواد مرجع رعایت کرده و آماده ارائه مستندات مورد نیاز آزمایشگاه

 باشد.خصوص در موارد فوق می

با مشاوره  (PQP)فرایند تولید مواد مرجع در شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد 
موسسه مهندسی بهداشت، کیفیت آب و مدیریت پساب دپارتمان هیدروشیمی 

دانشگاه اشتوتگارت آغاز گردید و این شرکت به صورت مستمر  و تضمین کیفیت
از خدمات این موسسه جهت حل مشکالت و بهبود کیفیت محصوالت تولیدی 

  نماید.استفاده می



 

  

 

به    یابیرد  تیقابل  جادی ا  یهااز روش یکی  2-5-6و در بند   ISO/IEC 17025استاندارد    دیجد   شیرایدر و 
 مشخص شده است: ریشرح ز 

مقادیر گواهی شده از مواد مرجع گواهی شده که توسط یک تولیدکننده با صالحیت به همراه قابلیت ردیابی  
 ارایه شده باشند.  SIشناسی بیان شده به اندازه

توان با صالحیت در را برآورده نمایند را می  ISO 17034تولیدکنندگان ماده مرجع که الزامات    2یادآوری  
 گرفت. نظر 

 
 

  یاب ی رد   ت ی قابل
 ی شناس اندازه 

  
  

کنندگانی استفاده شود کنندگان مواد مرجع باید به این موضوع توجه شود که از تامینهنگام انتخاب تامین
سازی الزامات تایید صالحیت شده باشند یا شواهدی مبنی برآورده   ISO 17034که یا بر اساس استاندارد  

ISO 17034 کننده وجود داشته باشد امینشناسی در مورد آن تبه خصوص در زمینه قابلیت ردیابی اندازه
توسط آزمایشگاه   ISO 17034که یکی از ابزارها، ارزیابی تولیدکننده ماده مرجع بر اساس الزامات استاندارد  

 باشد. می

  

 



 

   

 

  یاب ی رد   ت ی قابل
ی شناس اندازه   

شناسی در فرایند تولید  به منظور تحقق قابلیت ردیابی اندازه    (PQP)در شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد  
 شود: های زیر استفاده میمواد مرجع از روش

ها در محلول نهایی در سطوح ناخالصی کلیه مواد اولیه مورد استفاده دارای باالترین خلوص بوده تا   ❖
 .حداقل ممکن باشد

ها به روش وزنی انجام شده و ترازوهای مورد استفاده جهت توزین به صورت منظم  گیریکلیه اندازه ❖
از وزنه با استفاده  بینو  به استانداردهای  قابل ردیابی  کالیبره های مرجع  به صورت منظم  المللی 

المللی که  های کالیبراسیون بینسیون کلیه ترازوها از خدمات آزمایشگاهدر فرایند کالیبرا  .شوندمی
کامل   )دارای عضویت  معتبر  تایید صالحیت  مراجع  توافقنامه شناسایی   ILACتوسط  کننده  امضا  و 

 شود.اند، استفاده می چندجانبه( تایید صالحیت شده

غلظت ❖ تصدیق  منظور  استفاد به  با  نهایی  محلول  شده،  محاسبه  شده  های  گواهی  مرجع  مواد  از  ه 
(CRMs دارای قابلیت ردیابی به )NIST گیرند. مورد بررسی قرار می 

کلیه مستندات مورد نیاز جهت اثبات    ISO/IEC 17025استاندارد    5-6سازی الزام بند  به منظور برآورده 
 قرار داده خواهد شد.ها شناسی به دو زبان فارسی و انگلیسی در اختیار آزمایشگاهقابلیت ردیابی اندازه 

  

 



 

 

 

 

 

پذیری  تطابق 
(Commutability) 

باشد به این معنی که ماده مرجع با توجه به کاربرد  میهای مواد مرجع  ترین ویژگی پذیری یکی از مهمتطابق
های روتین با استفاده از  های واقعی شبیه بوده و کلیه خطاهای محتمل در آزمون نمونهمورد نظر آن به نمونه 

 ماده مرجع شناسایی شوند. 

رد نظر آن مناسب تولیدکنندگان مواد مرجع بایستی اطمینان حاصل نمایند که یک ماده مرجع برای استفاده مو
باشد باشد. برای مواد کالیبراسیون و مواد کنترل کیفیت به صورت معمول شامل تصدیق این موضوع میمی

و رویه اولیه  انتخاب مواد  به ماده که  با ای میهای فرآوری منجر  شود که دارای رفتار یکسانی در مقایسه 
پذیری بخشی از فرایند اثبات مناسب . ارزیابی تطابقباشندگیری مربوطه می های روتین در روش اندازهنمونه 

 باشد. بودن این ماده برای هدف مورد نظر می
  

 
 گیرند:پذیری موارد زیر مورد مطالعه قرار میدر ارزیابی تطابق

گیری قرار گیرند و مواد های نماینده که باید توسط یک روش مورد اندازهنمونه❖
 گیرند.استفاده قرار میمرجعی که برای کالیبراسیون آن روش مورد 

های نماینده برای روش روتین و روش مرجعی که برای پاسخ مواد مرجع و نمونه❖
اند. ارتباط بین این مجموعه نتایج تخصیص مقادیر مواد مرجع استفاده شده

 باشد.پذیری ماده میدهنده تطابقنشان



  

پذیری  تطابق 
(Commutability) 

و از آنجا که این مواد    (PQP)در مورد استانداردهای کالیبراسیون تولیدی شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد  
گیرند ضرورتی به استفاده از مواد دارای بافت یکسان  با هدف کالیبراسیون تجهیزات مورد استفاده قرار می

وارد توصیه شده است تا از مواد با خلوص  های آب در اغلب مهای عادی وجود نداشته و در مورد آزمونبا نمونه 
 گردد. باال جهت کالیبراسیون استفاده 
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