
حضرت علي(ع): دانش راهبر نيکويي براي ايمان است
کارشناسی و کارشناسی ارشد

عنــوان درس
رشته تحصیلی/کد درس

سري سوال زمان آزمون (دقیقه) : تستیتعداد سواالت : تستی تشریحیتشریحی

كنترل كيفيت آماري

يك ۱ ۴۰۹۰ ۰۰ :::
:

:

: :

مهندسي صنايع,مهندسي صنايع (چندبخشي ),مهندسي صنايع (ارشد),مهندسي مديريت اجرايي (چندبخشي ),مهندسي
 - ,مهندسي مديريت پروژه۱۱۱۷۰۸۰صنايع-مديريت سيستم وبهره وري,مهندسي صنايع- سيستمهاي اقتصادي اجتماعي 

( ۱۱۱۷۰۸۲چندبخشي )

در نمودار کنترلي هرچه فاصله بين حد باال و پايين نمودار کنترلي کمتر باشد ...

ميزان خطاي نوع اول افزايش و خطاي نوع دوم کاهش مي يابد

ميزان خطاي نوع اول کاهش و خطاي نوع دوم افزايش مي يابد

ميزان خطاي نوع اول و نوع دوم هر دو کاهش خواهد يافت

ميزان خطاي نوع اول و نوع دوم هر دو افزايش خواهد يافت

1
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-

.

.

.
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استفاده از ماشين حساب ساده , ماشين حساب مهندسي مجاز است

 نمونه انتخاب شود حدود کنترل۲۵ مي باشد. چنانچه در هر ساعت تعداد p=0/1در يک فرايند توليد نسبت اقالم معيوب 
برابر خواهد بود با :

LCL=0/04  ,  CL=0/1  , UCL=0/16LCL=0  ,  CL=0/1  , UCL=0/28

LCL=0/04  ,  CL=0/1  , UCL=0/24LCL=0/02  ,  CL=0/1  , UCL=0/18

2

۱2

34

-

..

..

 تخمين زده شود، نسبت کارايي فرايند موقعي که فقط از حد۳۴ و ۲۷۷اگر ميانگين و انحراف معيار فرايندي به ترتيب 
)LSL=200مشخصه فني پايين استفاده مي شود چقدر است؟ (

۰/۳۷۰/۵۰/۷۵۱

3

۱234

-

....

 باشد احتمال خطاي نوع دوم برابر کدام گزينه۴درصورتيکه متوسط طول دنباله براي کشف تغيير در تعداد نقص ها برابر 
است؟

۰/۲۵۱۰/۷۵۰/۹

4

۱234

-

....

 باشد، احتمال پي بردن به وجود اين تغيير حداکثر۵ براي يک نمودار کنترل به ازاي يک دوره خاص ARLدر صورتيکه 
بوسيله سومين نمونه بعد از ايجاد تغيير کدام گزينه است؟

۰/۱۴۰/۲۰/۸۰/۲۸

5

۱234

-

....

 احتمال پي بردن به وجود تغيير حداقل بوسيله دومين نمونه بعد از ايجاد تغيير کدام گزينه است؟۵در سوال

۰/۱۴۰/۲۰/۸۰/۲۸

6

۱234

-

....

 مشاهده داده شده است حد باالي نمودار دامنه متحرک کدام گزينه مي۱۵داده هاي مربوط به گران روي رنگ هواپيما در 
)باشد؟  5 / 75 , 0 / 0377)X MR 

۰/۱۲۳۲۰۰/۰۳۷۷۵/۸۷۷۷

7

۱234

-

....
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مهندسي صنايع,مهندسي صنايع (چندبخشي ),مهندسي صنايع (ارشد),مهندسي مديريت اجرايي (چندبخشي ),مهندسي
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۱۱۱۷۰۸۲(چندبخشي )

کدام گزينه صحيح مي باشد؟

 به سمت راست حرکت خواهد کردOC کوچکتر شود بازرسي سختگيرانه تر مي شود و منحني Cهرچه عدد 

 به سمت چپ حرکت خواهد کردOC کوچکتر شود بازرسي سختگيرانه تر مي شود و منحني Cهرچه عدد 

 استفاده مي شودB نوع OCاگر اندازه انباشته کم باشد نمودار 

 برهم منطبق نمي شوندB  و نوع A نوع OCدر هيچ شرايطي منحني 
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، هزينه پذيرش هر واحد۱۰، هزينه بازرسي هر واحد ۳۰، اندازه نمونه ۳۰۰۰در يک سيستم کنترل کيفيت اندازه محموله 
 درصد؟ (متوسط درصد ضايعات۱۰۰ مي باشد از نظر اقتصادي نمونه گيري به صرفه تر است يا بازرسي ۱۰۰کاالي معيوب 

 درصد فرض مي شود)۱۲فرايند 

نمونه گيريبازرسي صد درصد

هزينه هر دو مساوي مي باشدبا اين اعداد نمي توان نتيجه گيري کرد

9

۱2

34

-

..

..

 چقدر است؟UNTL-LNTLتفاوت حدود تلورانس طبيعي فرايند 
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-
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اگر ميانگين فرايند دقيقأ برابر با يکي از حدود مشخصات فني باشد آنگاه 

1KPCR 0KPCR 1KPCR  0KPCR 

11
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-
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 نمي باشد؟کدام گزينه صحيح

خطاي اندازه گيري از دو مولفه ي خطاي تکرار پذيري و خطاي تجديد پذيري تشکيل مي شود

خطاي تجديد پذيري عبارت است از تغييرات ناشي از استفاده ابزار توسط اپراتورهاي مختلف

خطاي تجديد پذيري دقت ذاتي و الينفک خود ابزار اندازه گيري را نشان مي دهد

يک ابزار اندازه گيري با دقتي برابر با يک دهم دقت مورد نياز در اندازه گيري نهايي بايد کاليبره شود

12
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 در۳ بود، حال ۵اگر در يک فرايند به علت ثبات خوبي که فرايند از خود نشان داده است بخواهيم اندازه نمونه را که قبالً 
 کدام گزينه مي باشد؟ در نمودار کنترل نظر بگيريم. با توجه به اطالعات زير حد باال و پايين نمودار 

74 / 001, 0 / 023oldX R 

۷۳/۹۷۸ و ۷۳/۹۷۳۷۴/۰۲۶ و ۷۳/۹۸۴۷۴/۰۵۱ و ۷۳/۹۹۸۷۴/۰۱۸ و ۷۴/۰۳۳

13

۱234

-
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 کدام گزينه است؟R، حد باال و پايين نمودار کنترل ۱۳در سوال 

۰ و ۰/۰۰۵۰/۰۴۳ و ۰۰/۰۱۷ و ۰/۰۰۵۰/۰۳۱ و ۰/۰۵۷

14
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-

....

X,در رابطه با رسم نمودار هاي کنترل  R با اندازه نمونه nکدام گزينه صحيح است؟ 

X  رسم شود سپس نمودار Rابتدا بهتر است نمودار 
R رسم شود سپس نمودار Xابتدا بهتر است نمودار 

10n دارد براي nبستگي به   ابتدا بهتر است نمودار X رسم شود سپس نمودار R
10nدارد برايnبستگي به   ابتدا بهتر است نمودارR رسم شود سپس نمودار X
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X,از نمودار هاي کنترل  R 4 باn براي کنترل يک مشخصه استفاده مي شود. مشخصات نمودارهاي کنترل به
صورت زير است :

Rنمودار  Xنمودار
Ucl=46/98 Ucl=815
Cl=20/59 Cl=800

Cl=0 Lcl=785
 با اولين نمونه بعد از تغيير۷۹۰هر دو نمودار فرايند را تحت کنترل نشان مي دهند. احتمال آنکه ميانگين فرايند به سطح 

آن کشف شود چقدر است؟

( 1) 1  (1) 1 1 (1)1 ( 1) 

16
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 احتمال آنکه به وجود اين تغيير در هفتمين نمونه بعد از ايجاد آن پي ببريم کدام گزينه است؟۱۶در سوال 

6[ ( 1) 1] ( 1)    6( 1) ( 1)   

6( 1) (1)  6[(1 (1)] (1) 

17
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 باشد درصد ضايعات کدام گزينه مي باشد؟۶۰±۸۰۰ اگر حدود مشخصات فني قابل قبول ۱۶در سوال 

2 (1)1 2 (1) (1) ( 1)  2 (1) 2 
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)  چقدر خواهد بود؟PCR نسبت کارايي فرايند (۱۶در سوال 

۱/۵۲۲/۵۱

19
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کارشناسی و کارشناسی ارشد

عنــوان درس
رشته تحصیلی/کد درس

سري سوال زمان آزمون (دقیقه) : تستیتعداد سواالت : تستی تشریحیتشریحی

كنترل كيفيت آماري

۴۰۹۰ يك۱ ۰۰ :::
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۱۱۱۷۰۸۲(چندبخشي )

نمودار پارتو نموداري است که ...

علل مشکالت به وجود آمده را با فراواني آن مقايسه کند

علل مشکالت به وجود آمده را با معلول مقايسه مي کند

 درصد علل مشکالت به وجو آمده را بررسي مي کند۸۰

 درصد علل مشکالت به وجود آمده را بررسي مي کند۲۰

20
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 ميليمتر توليد مي شوند. اگر فرايند۰/۵±۷/۵ ميليمتر و مشخصات فني ۷/۵لوله هاي کارخانه اي بر اساس قطر دهانه 
 باشد چند درصد از لوله هاي۰/۳ ميليمتر متمرکز باشند و انحراف معيار آن برابر ۷/۵مربوط که داراي توزيع نرمال است در 

توليدي معيوب خواهند بود؟

 درصد۱۵ درصد۱۳ درصد۱۰ درصد۷

21
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-

....

 باشد و تغييري در انحراف معيار سيستم توليدي رخ داده۸ براي يک نمودار در يک شيفت مشخص برابر با ARLچنانچه 
باشد، متوسط تعداد نقاطي که روي نمودار کنترل رسم مي شود تا يک نقطه خارج از حدود کنترل مشاهده شود کدام گزينه

است؟

۸۰/۸۷۵۷۰/۱۲۵

22

۱234

-

....

 انحراف معيار را طوري به کار ببريم که۲/۵ بوده است اگر بخواهيم حدود کنترل p=0/01در يک فرايند نسبت اقالم معيوب 
حد پايين نمودار تعداد اقالم معيوب مثبت باشد، چه تعداد نمونه الزم است؟

۲۸۰۵۶۰۳۰۹۶۱۹

23

۱234

-

....

 درصد به وجود۵۰ تغيير يابد چه تعداد نمونه الزم است تا بتوان با احتمال ۰۶/۰ اگر نسبت اقالم معيوب به ۲۳در سوال 
تغيير پي برد؟

۱۴۳۳۲۴۵۶

24

۱234

-

....

 کنترلUCL=0/084 و CL=0/03 و LCL=0 انحراف معيار، ۳فرايندي توسط  نمودار کنترل نسبت اقالم معيوب با حدود 
 باشد حد باالي نمودار کنترل تعداد اقالم معيوب کدام گزينه مي باشد؟۱۰۰مي شود. اگر اندازه نمونه برابر با 

۸/۱-۲/۲۰/۰۸۱۰

25

۱234

-

....
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۴۰۹۰ يك۱ ۰۰ :::
:
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: :
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۱۱۱۷۰۸۲(چندبخشي )

 عدد کيت۱مي خواهيم فرايند توليد يک کيت الکتريکي را با استفاده از نمودار تعداد نقص ها کنترل کنيم. واحد بازرسي 
 انحراف معيار براي اين نمودار کدام۳ کيت معيوب مشاهده گرديد. حد باالي ۲۵ کيت الکتريکي ۱۰۰مي باشد و در بررسي 

گزينه مي باشد؟

۱/۶۰/۸۷۰/۳۱/۷۵

26
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-

....

 و تحت بازرسي کاسته شده اطالعات زير موجود است. کدام گزينهMIL STD 105Eدر طرح جفت نمونه گيري از استاندارد 
صحيح نمي باشد؟

عدد رد عدد پذيرش اندازه نمونه
۳ ۰ ۳۲
۴ ۰ ۳۲

 يا بيشتر واحد معيوب وجود داشته باشد بازرسي کاسته شده به نرمال تغيير مي يابد۳اگر در نمونه اول 

 واحد انتخاب مي شود۳۲ واحد معيوب وجود داشته باشد نمونه دوم به اندازه ۳اگر در نمونه اول 

اگر مجموع واحدهاي معيوب در دو نمونه يک يا دو شود انباشته پذيرش مي شود

 يا بيشتر شود بازرسي کاسته شده به نرمال تغيير مي يابد۴اگر مجموع واحدهاي معيوب در دو نمونه 

27
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در طرح جفت نمونه گيري منظور از بازرسي کوتاه شده در نمونه دوم چيست؟

در نمونه اول تعداد واحدهاي معيوب بيشتر از عدد رد نمونه اول باشد و نيازي به نمونه دوم نباشد

مجموع واحدهاي معيوب در دو نمونه کمتر از عدد رد نمونه دوم باشد

انباشته بدون بازرسي کامل نمونه دوم رد شود

تمام نمونه دوم بازرسي شود و در صورت کمتر بودن مجموع واحدهاي معيوب در دو نمونه از عدد رد نمونه دوم، انباشته پذيرفته شود

28
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نمي باشد؟کدام گزينه صحيح 

AQLپايين ترين سطح کيفيت تامين کننده را نشان مي دهد که از ديد مصرف کننده مي تواند به عنوان سطح متوسط کيفيت قابل 
قبول در نظر گرفته شود

LTPDپايين ترين سطح کيفيت را نشان مي دهد که مصرف کننده در يک انباشته مجزا، قابل قبول و مجاز مي داند 

AQLاستانداردي است که انباشته ها را مي توان بر اساس آن ارزيابي کرد 

نسبت اقالم معيوب مجاز انباشته بستگي به طرح نمونه گيري دارد

29

۱

2

3

4

-

.

.

.

.
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کارشناسی و کارشناسی ارشد

عنــوان درس
رشته تحصیلی/کد درس

سري سوال زمان آزمون (دقیقه) : تستیتعداد سواالت : تستی تشریحیتشریحی

كنترل كيفيت آماري

۴۰۹۰ يك۱ ۰۰ :::
:

:
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مهندسي صنايع,مهندسي صنايع (چندبخشي ),مهندسي صنايع (ارشد),مهندسي مديريت اجرايي (چندبخشي ),مهندسي
 - ,مهندسي مديريت پروژه۱۱۱۷۰۸۰صنايع-مديريت سيستم وبهره وري,مهندسي صنايع- سيستمهاي اقتصادي اجتماعي 

۱۱۱۷۰۸۲(چندبخشي )

توزيع احتمال کدام يک از نمودار هاي زير دو جمله اي است؟

CUPR

30

۱234

-

....

، با اين حدود کنترل احتمال اين که فرآيند خارج از کنترلp(lcl>c|c'=9)=0/021 و p(ucl<c|c'=9)=0/005 چنانچه 
محسوب شود در حالي که واقعا تحت کنترل باشد چقدر است؟

۰/۰۱۶۰/۰۲۶۰/۰۲۱۰/۰۰۵

31

۱234

-

....

n=5 ميليمتر و ۰/۰۳۵±۷۴/۰۰در صورتي که در فرآيند توليد پيستون اتومبيل حدود تلرانس مشخصات فني به صورت 
باشد، اطالعات حاصل شده از پياده سازي کنترل فرآيند آماري به شرح زير است:

2 2 / 236 , 0 / 023, 74 / 001d R X  
)PCRKقابليت فرآيند در اين مساله چقدر است؟(

1/ 711/ 71 51/13 51/13

32

۱234

-

....

 باشد، اندازهPa=0/99 و N=200 ، اندازه انباشته ATI=22/79در طرح يک بار نمونه گيري، چنانچه متوسط کل بازرسي 
نمونه کدام گزينه است؟

۲۱۲۲۲۳۲۴

33

۱234

-

....

 باشد و انباشته هاي وروديC=2 و عدد پذيرش n=89 ، اندازه نمونه N=10000در بازرسي اصالحي اگر اندازه انباشته 
 باشد، متوسط کيفيت خروجي کدامPa=0/9397 برابر p=0/01 باشند و احتمال پذيرش به ازا p=0/01داراي کيفيت 
گزينه است؟

۰/۰۶۰۳۰/۹۹۰/۰۹۳۰/۰۸۷

34

۱234

-

....

تيم کنترل کيفي کارخانه ايي در مورد اثرگذاري يا عدم اثرگذاري يک ميزان جريان برق در کيفيت عمليات جوشکاري
 براي کشف وجود يا عدم وجود اين رابطه مناسب ترSPCانجام گرفته در محصول خود با ترديد مواجه شده است. کدام ابزار 

است؟

نمودار پراکنشهيستوگرام

نمودار استخوان ماهينمودار کنترل

35

۱2

34

-

..

..
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۴۰۹۰ يك۱ ۰۰ :::
:

:

: :
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۱۱۱۷۰۸۲(چندبخشي )

σ و حدود مشخصات فني۰/۸۸۷ برابر gageدر اندازه گيري کارايي ابزار اندازه گيري، اگر انحراف معيار خطاي آزمايش 
USL=65 و LSL=5:باشد، آنگاه 

کارايي ابزار اندازه گيري کافي و مناسب نيستکارايي ابزار اندازه گيري کافي و مناسب است

 مي باشد۰/۰۳نسبت دقت به تلرانس ابزار اندازه گيري  مي باشد۰/۱۵نسبت دقت به تلرانس ابزار اندازه گيري 

36

۱2

34

-

..

..

 مفهوم ريسک توليد کننده و ريسک مصرف کننده به ترتيب چيست؟

يک انباشته خوب رد شود و يک انباشته بد پذيرفته شود

يک انباشته بد پذيرفته شود و يک انباشته خوب رد شود

يک انباشته بد رد شود و يک انباشته خوب پذيرفته شود

يک انباشته خوب پذيرفته شود و يک انباشته بد رد شود

37

۱

2

3

4

-

.

.

.

.

 چقدر است؟I انحراف معيار رسم شود، مقدار خطاي نوع ۲اگر حدود کنترل يک مشخصه کيفي در سطح 
(3) 0 /99865, (2) 0 /9772   

۰/۰۲۲۷۵۰/۹۷۷۲۵۰/۰۴۵۵۰/۰۰۱۳۵

38

۱234

-

....

) مي باشد.اگر مقدار هدف و ميانگين و انحراف معيار اين فرآيند به۶۵-۳۵حدود مشخصات فني فرآيندي به صورت (
  کدام گزينه مي باشد؟KMPCR باشد مقدار ۲/۵ و ۵۷/۵ترتيب برابر 

۲۰/۶۳۰/۳۳۱

39

۱234

-

....

 انحراف معيار حد پايين نمودار تعداد اقالم۲ باشد و بخواهيم در سطح ۱۲۲اگر مجموع تعداد اقالم معيوب يک فرآيند برابر 
) برقرار است؟m) و تعداد نمونه ها (nمعيوب مثبت باشد، چه رابطه ايي بين اندازه هر نمونه (

1
12
mn  

12 1n m 12 1n m 
1

12
mn  

40

۱234

-

....
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