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 ت تولیدی شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد قابلیکلیه استانداردهای کالیبراسیون/ مواد مرجع  

  توان از آنها برای اهداف زیر گیری مختلف را دارا بوده و میها/ تجهیزات اندازهاستفاده در روش

 : استفاده نمود

 الیبراسیونک  

 تضمین کیفیت/ کنترل کیفیت نتایج  

  بررسی میانی تجهیزات/ تصدیق کالیبراسیون 

 کاربردهای مواد مرجع 
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 PQPکیفیت در 

سال   در  پاسارگاد  کیفیت  پیشگامان  دریافت   1392شرکت  به  موفق  ایرانی  شرکت  اولین  عنوان   به 
بین آزمون ISO/IEC 17043 المللیگواهینامه  برگزاری  خصوص  مهارتدر  آژانس  (PT) های  از 

ترکیهتایید در  (TURKAK) صالحیت  اولین  شرکت  این  همچنین  و  گواهینامه یافتشده  کننده 
باشد نیز می (NACI) تایید صالحیت ایراناز مرکز ملی  ISO/IEC 17043 ملی استاندارد صالحیتتایید

 .موفق به دریافت این گواهینامه گردید 1395 که در سال
استانداردهای  الزامات  با  مطابق  شرکت  این  تولیدی  مرجع  مواد  گواهینامه  صدور  و  تولید   فرایند 

ردیابی   Guide 35 و ISO 17034 المللیبین قابلیت  تحقق  منظور  به  و   شناختی، اندازهانجام شده 
 مشابه به صورت منظم انجام شده و (CRMs) مقایسه مواد مرجع تولیدی با مواد مرجع گواهی شده

 المللی ها دارای قابلیت ردیابی تا باالترین سطوح بینگیریکلیه تجهیزات مورد استفاده جهت اندازه
 .باشندمی
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 چیست؟  (RM) مرجع ماده

 مرجع ماده
  ای که برای یک یا چند مورد از خصوصیات خود ماده

اندازه کافی یکنواخت و پایدار بوده و به نحوی    به 
اندازه فرایند  در  که  است  شده  برای تهیه   گیری 

 .استفاده مورد نظر مناسب باشد

 ن کاليبراسيو استاندارد
(Calibration Standard) 

توليدکنندگان  توسط  کاليبراسيون،    استانداردهای 
 شوند. اين استانداردها از دارای صالحيت توليد می

 هایمحسوب شده و در غلظت  CRM لحاظ فنی يک 
دستگاه کاليبراسيون  برای  توليد مناسب    ها 

 .شوندمی

 (CRM) شده گواهی مرجع ماده
از نظر  از یک رویه معتبر  با استفاده    ماده مرجعی که 

  شناختی برای یک یا چند مورد از خصوصیات خود اندازه
 ایتعیین مشخصات شده است که همراه با گواهینامه 

شده، می مشخص  خصوصیت  مقدار  که    باشد 
بیانیهعدم و  آن  مرتبط  قابلیت قطعیت  بر  مبنی    ای 

اندازه  مقداختشناردیابی  فراهم ی  را  شده  گواهی    ر 
 .نمایدمی
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 کالیبراسیون  استانداردهای و  مرجع مواد

  باشند. برایمواد مرجع با کیفیت باال دارای نقشی بنیادی در کالیبراسیون قابل اطمینان تجهیزات می

  کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاهی در اغلب موارد از مواد مرجع خالص استفاده شده که کیفیت این

 .باشدها بسیار حائز اهمیت میمواد برای حصول اطمینان از کیفیت نتایج آزمون

 تعریفهنگام انتخاب مواد خالص یا استانداردهای کالیبراسیون باید توجه شود که این استانداردها با  

 مطابقت داشته باشند. موضوع کلیدی در ارتباط با مواد مرجع گواهی (CRMs) مواد مرجع گواهی شده

عدم  (CRMs) شده و  ردیابی  قابلیت  میاثبات  شده  گواهی  مقدار  مرجع قطعیت  مواد  کلیه    باشد. 

 .باشندها میتولیدی شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد دارای این ویژگی
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توسط   ارایه قابل کالیبراسیون استانداردهای فهرست
   (PQP)پاسارگاد  کیفیت پیشگامان شرکت

 حجم ماده اولیه/ بافت نمونه  پارامتر/ غلظت  کد ماده 

CSM-001-100 
Fluoride (1000 mg/L) آب 

 میلی لیتر  100

CSM-001-500 500  میلی لیتر 

CSM-002-100 
Nitrate (1000 mg/L) آب 

 میلی لیتر  100

CSM-002-500 500  میلی لیتر 

CSM-003-100 
Chloride (1000 mg/L) آب 

 میلی لیتر  100

CSM-003-500 500  میلی لیتر 

CSM-004-100 
Sulphate (1000 mg/L) آب 

 میلی لیتر  100

CSM-004-500 500  میلی لیتر 

CSM-005-100 
Phosphate (1000 mg/L) آب 

 میلی لیتر  100

CSM-005-500 500  میلی لیتر 
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توسط   ارایه قابل کالیبراسیون استانداردهای فهرست
   (PQP)پاسارگاد  کیفیت پیشگامان شرکت

 

 حجم ماده اولیه/ بافت نمونه  پارامتر/ غلظت  کد ماده 

CSM-006-100 
Sodium (1000 mg/L)  /اسید نیتریک آب 

 میلی لیتر  100

CSM-006-500 500  میلی لیتر 

CSM-007-100 
Potassium (1000 mg/L)  آب/ اسید نیتریک 

 میلی لیتر  100

CSM-007-500 500  میلی لیتر 

CSM-009-100 
Calcium (1000 mg/L)  آب/ اسید نیتریک 

 میلی لیتر  100

CSM-009-500 500  میلی لیتر 

CRM-004-100 
Alkalinity (1000 mg/L) آب 

 میلی لیتر  100

CRM-004-500 500  میلی لیتر 

CRM-008-100 
Hardness, Total (1000 mg/L) آب 

 میلی لیتر  100

CRM-008-500 500  میلی لیتر 
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توسط   ارایه قابل کالیبراسیون استانداردهای فهرست
   (PQP)پاسارگاد  کیفیت پیشگامان شرکت

 

 

 حجم ماده اولیه/ بافت نمونه  پارامتر/ غلظت  کد ماده 

CSM-027-100 
Nitrite (1000 mg/L) کلروفرم /آب 

 میلی لیتر  100

CSM-027-500 500  میلی لیتر 

CRM-009-100 
pH Buffer 4 آب 

 میلی لیتر  100

CRM-009-500 500  میلی لیتر 

CRM-010-100 
pH Buffer 7 آب 

 میلی لیتر  100

CRM-010-500 500  میلی لیتر 

CRM-012-100 
pH Buffer 10 آب 

 میلی لیتر  100

CRM-012-500 500  میلی لیتر 

CRM-014-100 
Conductivity 1412 μS/cm آب 

 میلی لیتر  100

CRM-014-500 500  میلی لیتر 
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توسط   ارایه قابل کالیبراسیون استانداردهای فهرست
   (PQP)پاسارگاد  کیفیت پیشگامان شرکت

 

 حجم نمونه ماده اولیه/ بافت  پارامتر/ غلظت  کد ماده 

CRM-011-100 
Turbidity 4000 NTU  فرمازین 

 میلی لیتر  100
CRM-011-500 500  میلی لیتر 

CRM-009-100 

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) 

Zn (200-2,000 μg/L) 

 آب/ اسید نیتریک 
 میلی لیتر  20

سازی تا یک  قابل رقیق 
 لیتر
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فهرست مواد مرجع/ مواد کنترل کیفیت آهن و فوالد  
  قابل ارایه توسط شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد

(PQP) 

 حجم نمونه  نمونه  بافت شرح ماده و پارامترها  کد ماده 

RMI-001-50 
 ماده مرجع آهن اسفنجی 

(Total Fe, Metallic Iron, Carbon, Sulfur, Al2O3, 
CaO, MgO, MnO, SiO2, P2O5, TiO2) 

 گرم 50 آهن اسفنجی 

QCM-001-50 
 کنترل کیفیت آهن اسفنجیماده 

(Total Fe, Metallic Iron, Carbon, Sulfur, Al2O3, 
CaO, MgO, MnO, SiO2, P2O5, TiO2) 

 گرم 50 آهن اسفنجی 

QCM-002-50 
 ماده کنترل کیفیت گندله 

(Total Fe, FeO, Sulfur, Al2O3, CaO, MgO, MnO, 
SiO2, P2O5, TiO2) 

 گرم 50 گندله

QCM-003-50 
 کنسانتره آهن ماده کنترل کیفیت 

(Total Fe, FeO, Sulfur, Al2O3, CaO, MgO, MnO, 
SiO2, P2O5, TiO2) 

 گرم 50 کنسانتره آهن 

QCM-004 
 (Low-Alloy Steel)  آلیاژماده کنترل کیفیت فوالد کم 

(C, Mn, P, S, Si, Cr, Al, Cu, Ti, B, Ni, V, Mo, Sn, 
Nb) 

 یک دیسک  آلیاژ فوالد کم 
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توسط   ارایه قابل  غذایی مرجع  مواد  فهرست
   (PQP)پاسارگاد  کیفیت پیشگامان شرکت

 حجم نمونه  نمونه  بافت شرح ماده و پارامترها  کد ماده 

RMF-001-15  ماده مرجع فلزات سنگین در آرد برنج 
(Cd, As, Pb)  گرم 15 آرد برنج 

RMF-002-50 ماده پارامترهای اصلی در آرد گندم 
(Kjeldahl Nitrogen, Total fat, Ash, Gluten) گرم 50 آرد گندم 
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  ارایه کنترل کیفیت پلیمری قابل مواد  فهرست
  (PQP)پاسارگاد  کیفیت پیشگامان  توسط شرکت

 نمونه حجم  نمونه  بافت شرح ماده و پارامترها  کد ماده 

QCM-005-24  ماده کنترل کیفیت چگالی PC (white) 
PET (natural) 

نمونه   12 یحاو سهیک2 
 سه یدر هر ک

QCM-004-300 تی فیماده کنترل ک MFR/ MVR PE (natural) 
PP-TPO (natural) 

 ی گرم 150 سهیک 2

QCM-006-40 
 (Tensileکشش )  تی فیکنترل ک هماد

(Modulus of Elasticity, Stress at Yield, 
Strain at Yield) 

PC (white) 
PP-GF (natural) 

  نمونه 20 یحاو سهیک2
 سه یک  هر در
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  ارایه   کنترل کیفیت سیمان قابل مواد  فهرست
  (PQP)پاسارگاد  کیفیت پیشگامان  توسط شرکت

 

 حجم نمونه  نمونه  بافت شرح ماده و پارامترها  کد ماده 

QCM-C001-100 

برای  ماده کنترل کیفیت سیمان گواهی شده
 :پارامترهای شیمیایی

(SiO2, AL2O3, Fe2O3, CaO, MgO, IR, 
LOI, Na2O, K2O, SO3) 

 گرم  100 سیمان 

QCM-C001-2000 

برای   ماده کنترل کیفیت سیمان گواهی شده
 : یکیپارامترهای فیز 

 روزه 28و  7،   3) عیین مقاومت فشاریت( 
  زمان گیرش اولیه 
  زمان گیرش نهایی 
  بلین)تعیین درجه نرمی سیمان( 

 گرم  2000 سیمان 
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مواد   مناسب کنندهتامین  انتخاب راهنمای
 کالیبراسیون  استانداردهای /شده گواهی مرجع

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

 :شده است
 ردهای مرجع،ای از اسامی برای مواد مرجع و مواد مرجع گواهی شده وجود دارند که شامل استاندامجموعه   1یادآوری  

می  کیفیت  کنترل  مواد  و  استاندارد  مرجع  مواد  کالیبراسیون،  اطالعات شا  ISO 17034  .باشنداستانداردهای    مل 
تولیدکنندگان مواد مرجع الزاماتRMP.  باشدمی  ها( RMP)  تکمیلی در خصوص  برآور  ISO 17034 هایی که  ده را 

 نمایند را برآورده می  ISO 17034 که الزامات  هاییRMP  مواد مرجع ازتوان با صالحیت در نظر گرفت.  نمایند را می می
 شوند که در کنار سایر خصوصیات، یکنواختی و پایداری را به همراه یک برگه/ گواهینامه اطالعات محصول ارایه می 

 ده، های معین با مقدار گواهی شبرای خصوصیات معینی مشخص نموده و برای مواد مرجع گواهی شده، ویژگی
 .شوندی مشخص می ختشناگیری مربوط به آنها و قابلیت ردیابی اندازهقطعیت اندازه عدم

برآورده  استاندارد،  تایید ISO 17034 الزاماتسازی  توصیه  لزوما  نه  میو  مرجع  آن  میصالحیت  لذا  کهباشد  مواردی  در   توان 
تاییدتامین  گواهینامه  دارای  استانداردکننده  اساس  بر  مینمی  ISO 17034 صالحیت  توصیه  در باشد،  نیاز  مورد  که شواهد   شود 

 : آوری نمودجمع های زیر را کننده به خصوص در زمینه خصوص صالحیت آن تامین 
  ارزیابی یکنواختی و پایداری مواد مرجع 
  محتویات گواهینامه و برچسب ماده 
 فرایند تعیین خصوصیت ماده  (Characterization) 
 قطعیت مقدار گواهی شدهعدم 
 یختشناقابلیت ردیابی اندازه 
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 صالحیت شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد 

(PQP) 

  کرده و آماده ارایه مستندات مورد را در تولید مواد مرجع رعایت   ISO 17034 کلیه الزامات (PQP) شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد
 .باشدها به خصوص در موارد فوق می نیاز آزمایشگاه 

  با مشاوره موسسه مهندسی بهداشت، کيفيت آب و مدیریت  (PQP) فرایند تولید مواد مرجع در شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد
  و این شرکت به صورت مستمر از خدمات این موسسه  پساب دپارتمان هیدروشیمی و تضمین کیفیت دانشگاه اشتوتگارت آغاز گردید

 .نمایدجهت حل مشکالت و بهبود کیفیت محصوالت تولیدی استفاده می
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شناختیاندازه  ردیابی  قابلیت  
Metrological Traceability 

مشخص    زیر  شرح   به  ردیابی  قابلیت  ایجاد  هایروش  از  یکی  2-5-6  بند  در  و ISO/IEC 17025 استاندارد   2017  ویرایش  در
 :است شده

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

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

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

کننده وجود داشته باشد که یکی از ابزارها، ارزیابی  تامینی در مورد آن  خت شناخصوص در زمینه قابلیت ردیابی اندازه 
 باشد. توسط آزمایشگاه می ISO 17034تولیدکننده ماده مرجع بر اساس الزامات استاندارد 
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شناختیاندازه  ردیابی  قابلیت  
Metrological Traceability 

 

 ایهروش   از  مرجع  مواد  تولید  فرایند  در  اختیشناندازه  ردیابی  قابلیت  تحقق  منظور  به (PQP) پاسارگاد  کیفیت  پیشگامان  شرکت  در

 : شودمی استفاده زیر

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

 های ها به روش وزنی انجام شده و ترازوهای مورد استفاده جهت توزین به صورت منظم و با استفاده از وزنهگیریه کلیه انداز  ❖

قاب بیمرجع  استانداردهای  به  ردیابی  کالیبره من ل  به صورت منظم  از شوندیالمللی  ترازوها  کلیه  کالیبراسیون  فرایند  در   . 

کننده و امضا ILAC دارای عضویت کامل)  المللی که توسط مراجع تایید صالحیت معتبرن های کالیبراسیون بیخدمات آزمایشگاه

 . شوداند، استفاده میهشد  تایید صالحیت (توافقنامه شناسایی چندجانبه

ردیابی    دارای قابلیت  (CRMs)  های محاسبه شده، محلول نهایی با استفاده از مواد مرجع گواهی شدهت به منظور تصدیق غلظ ❖

 . گیرندمورد بررسی قرار می NIST به

 شناختی اندازه  ردیابی  قابلیت  اثبات  جهت  زنیا  مورد  مستندات  کلیه ISO/IEC 17025 استاندارد  5-6  بند  الزام  سازیه برآورد  منظور  به

 . شد خواهد داده  قرار هاآزمایشگاه اختیار در انگلیسی  و فارسی زبان دو به
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 پذیری تطابق 

Commutability 

 آن   نظر   مورد  کاربرد  به  توجه  با  مرجع  ماده  که  معنی  این  به  بوده  مرجع  مواد  هایی ژگوی  ترینم مه  از  یکی  پذیریق تطاب
 شناسایی   مرجع  ماده  از  استفاده  با  روتین  هایه نمون   آزمون  در  محتمل  خطاهای  کلیه  و  بوده  شبیه  واقعی  هایه مون ن  به

 . شوند
 مناسب   آن  نظر  مورد  استفاده  برای  مرجع  ماده  یک  که  نمایند  حاصل  اطمینان  بایستی  مرجع  مواد  تولیدکنندگان

  انتخاب   که  باشدمی   موضوع  این  تصدیق  شامل   معمول  صورت  به  کیفیت  کنترل   مواد   و  کالیبراسیون  مواد  برای  .باشدیم
  روش   در  روتین  هایه نمون  با  مقایسه  در  یکسانی  رفتار  دارای  که  شودمی  ایماده  به  منجر  فرآوری  هایهروی  و  اولیه  مواد

 مورد  هدف  برای  ماده  این  بودن  مناسب  اثبات  فرایند  از  بخشی  پذیریق تطاب   ارزیابی.  باشندمی  مربوطه  گیریاندازه
 .باشدمی نظر

 :گیرندمی قرار   مطالعه مورد زیر موارد پذیریتطابق ارزیابی  در
  گیری قرار گیرند و مواد مرجعیهای نماینده که باید توسط یک روش مورد اندازهه نمون  ❖

 .گیرندکه برای کالیبراسیون آن روش مورد استفاده قرار می
برای های نماینده برای روش  ه پاسخ مواد مرجع و نمون ❖   روتین و روش مرجعی که 

شده استفاده  مرجع  مواد  مقادیر  نتایج تخصیص  مجموعه  این  بین  ارتباط    اند. 
 .باشدپذیری ماده میق دهنده تطابنشان
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 کالیبراسیون  هدف  با  مواد  این   که  آنجا  از  و (PQP) پاسارگاد   کیفیت  پیشگامان  شرکت   تولیدی  کالیبراسیون  استانداردهای  مورد   در
  مورد   در  و  نداشته  وجود  عادی  هایه نمون  با   یکسان  بافت  دارای  مواد  از  استفاده   به  ضرورتی  گیرندمی  قرار  استفاده  مورد  تجهیزات

 . گردد استفاده کالیبراسیون  جهت باال خلوص با مواد از تا  است شده  توصیه موارد اغلب در آب هایآزمون
 شباهت  دارای  بافت  نوع  و  غلظت  سطح  نظر  از  که  است  شده  استفاده هاییه نمون  از  نیز  طبیعی  بافت  روی  مرجع  مواد  مورد  در
 .نمایند نمایندگی  را هاه آزمایشگا واقعی شرایط بتوانند و بوده آزمایشگاه حقیقی هایه نمون  به



 

  

با   بیشتر،  اطالعات  دریافت  شرکت  جهت  این 
 ید. یتماس حاصل فرما 

 
 
 : PQPهای ارتباطی با راه

شمالی  -تهران  آدرس: خیابان   -سهروردی 
 11واحد  -3طبقه  -74پالک  -شهرتاش

 02188546426 تلفن:
 02186030627 فاکس:

 

پیشگامان کیفیت 
پاسارگاد در یک 

 نگاه

 

از   سال تجربه مدیران و کارشناسان خود مجموعه کاملی از   15شرکت دانش بنیان پیشگامان کیفیت پاسارگاد، با بیش 
ارائه می   ISO/IEC 17025ها بر اساس استاندارد  خدمات و محصوالت مورد نیاز جهت اعتباردهی آزمایشگاه کند. این  را 

با همکاری شرکای بین  راه المللی خود  قصد دارد ب شرکت  ارائه  اعتمادترین مرجع و پیشرو در  انتخاب، قابل  ه نخستین 
المللی و به های معتبر ملی و بینهایی نوآورانه به مشتریان خود تبدیل شود و با ایجاد روابط تجاری پایدار با سازمانحل 

رائه شده و از این طریق  های جامع به مشتریان ا حل ها، راه کار گيری نيروی انسانی متخصص و توانمندسازی مستمر آن 
 کنندگان، جامعه و دولت تامين میگردد. حقوق و رضایت کلیه ذینفعان سازمان شامل کارکنان، سهامداران، مشتریان، تامين 

 

   ISO/IEC 17025ها بر اساس استانداردخدمات شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد در ارتباط با تایید صالحیت آزمایشگاه
 به شرح زیر است: 

 دمات مشاوره استاندارد خISO/IEC 17025 
  های آموزشی تخصصیبرگزاری دوره 
  های مهارت برگزاری آزمون(PT) 
  تولید و تامین مواد مرجع گواهی شده(CRMs) 

 
 

 info@qualitypioneers.ir 
 www.qualitypioneers.ir 

www.pqp-pt.com 
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 ی: تهران، خيابان شهيد بهشتینشان
 خيابان شهرتاش  ، یشمال یخيابان سهرورد

 11، طبقه سوم، واحد74پالک 
 ( 021) 86031813تلفن: 
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