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نظری
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مباحث مطروحه
معرفی درس و منابع ،مروری بر مفاهیم اصلی آمار ،مقدماتی پیرامون مفاهیم کیفیت و اهداف وکاربردهای کنترل کیفیت
آماری

دوم

ابزارهای هفت گانه SPC

سوم

اصول نمودارهای کنترل :مفهوم انحرافات تصادفی و بادلیل – اصول آماری طراحی نمودارهای کنترل،متوسط طول دنباله

چهارم

قوانین حساسسازی – زیرگروههای منطقی – مفاهیم فاز Iو IIنمودارهای کنترل

پنجم

طراحی و تجزیه و تحلیل نمودار کنترل  – X  Rتابع مشخصه عملکرد – متوسط طول دنباله -حدود احتمال

ششم

طراحی و تجزیه و تحلیل نمودارهای کنترل  – X  Sاندازه نمونه متغیر – نمودار X  S 2

هفتم

طراحی و تجزیه و تحلیل نمودارهای کنترل  – X  MRنمودارهای کنترل وصفی ،نمودارp

هشتم
نهم
دهم

ادامه نمودارکنترل  : pتعیین اندازه نمونه – اندازه نمونه متغیر– تابع مشخصه عملکرد – متوسط طول دنباله – نمودار
np
نمودارهای کنترل وصفی – u,cاندازه نمونه متغیر – طبقه بندی نقصها– تابع مشخصه عملکرد – متوسط طول دنباله
تجزیه و تحلیل کارایی فرایند و شاخصهای آن

یازدهم

آزمون فرض و فاصله اطمینان برای نسبت کارایی فرایند

دوازدهم

نمودارهای پیشرفته کنترل فرایند آماری EWMA,CUSUM:

سیزدهم

نمونه گیری جهت پذیرش– طرحهای یکبار نمونه گیری و جفت نمونه گیری برای مشخصههای وصفی -منحنی OC

چهاردهم

طراحی طرحهای نمونه گیری برای مشخصههای وصفی – تشریح استاندارد MIL-STD 501E

پانزدهم

طرحهای نمونه گیری جهت پذیرش برای مشخصههای کیفی متغیر– روشهای K, M

شانزدهم

تشریح استاندارد MIL-STD 454
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