
 
 

 

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3 

TRUNG TÂM DỊCH VỤ THÍ NGHIỆM & CHẤT LƯỢNG 

  

 
KHÓA ĐÀO TẠO 

ĐẢM XÁC NHẬN GIÁ TRỊ SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM 
(PHÊ DUYỆT PHƯƠNG PHÁP THỬ) 

 

 

 

Khóa học này nhằm giúp học viên hiểu được lý thuyết và cách thức thực hiện xác nhận giá trị sử dụng phương pháp thử, lập hồ 
sơ  
  

 

Mục đích 
Cung cấp cho học viên những kiến thức về: 

− Thủ tục lựa chọn và xác nhận giá trị sử dụng phương pháp thử 
− Cách thức đánh giá điều kiện cơ bản và độ chính xác của phương pháp 
− Cách thực hiện chuẩn bị mẫu, phương pháp tính độ đúng, độ lặp lại, độ tái lập, LOD, LOQ, độ tuyến 

tính, khoảng làm việc 
− Tính toán và lập hồ sơ hoàn chỉnh một hồ sơ xác nhận giá trị sử dụng 

 
  

 

Tóm tắt nội dung khóa học 

− Lý thuyết về xác nhận giá trị sử dụng phương pháp thử : 
• Mục đích  
• Hướng dẫn viết thủ tục/ quy trình xác nhận giá trị sử dụng (đánh giá điều kiện cơ bản, nghiên cứu độ 

chính xác) 
• Hướng dẫn viết quy trình/hướng dẫn thực hiện xác nhận giá trị sử dụng phương pháp thử 
• Các hồ sơ yêu cầu cần thực hiện (biểu mẫu, bằng chứng,…) 
• Cách chuẩn bị mẫu 
• Cách thực hiện phân tích mẫu và cách tính độ đúng, độ chụm (lặp lại, tái lập), giới hạn phát hiện 

(LOD), giới hạn định lượng (LOQ)  
• Độ tuyến tính 
• Khoảng làm việc 
• Tính chọn lọc / đặc hiệu 
• Bài tập thực hành, tính toán và lập hồ sơ hoàn chỉnh 

− Thảo luận; 

− Kiểm tra cuối khóa  
  

 

Đối tượng tham dự 

− Trưởng phòng thử nghiệm 
− Các nhân viên thử nghiệm trực tiếp 
− Quản lý kỹ thuật và quản lý chất lượng phòng thử nghiệm 

− Các đối tượng quan tâm khác  

  
 Ký hiệu khóa học: NV 03 Thời gian đào tạo: 03 ngày 

 
Chi tiết vui lòng liên hệ:  

 

Trung tâm Dịch vụ Thí nghiệm và Chất lượng – QUATEST 3 
Lầu 7, 49 Pasteur, Phường Nguyễn Thái Bình, 
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh  

028 3821 3373 
028 3829 4274 Ext: 1702, 1722 

 

www.quatest3.com.vn 

 

dc.dt@quatest3.com.vn 


