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اندازه گیري آفالتوکسین و اکرا توکسین زمون مهارت آرکت کنندگان اشمدریافت بازخور از و PTجهت افزایش سطح کیفیت خدمات 
نتایج به تفکیک میزان رضایت از هر که انجام شد 1394اسفندقبل از اعالم نتایج نهایی در -، نظر سنجی مرحله نخستدر مواد غذایی

در ادامه آمده است.هر آزمایشگاه میزان رضایت و رسش پ
پرسشاز هر هارضایت آزمایشگاهدرصد-1نمودار

شگاهیهرآزماتیرضادرصد-2نمودار

می باشد بنابراین شماره هاي مندرج در این آزمایشگاه شرکت کننده در آزمون24آزمایشگاه از 23فرم نظرسنجی توسط تکمیل
.نمودار ترتیبی است و ارتباطی با کد انحصاري آزمایشگاه ندارد
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کنندگان:مهمترین نکات قوت از دید شرکت
رضایت %17.92رد کارشناس ارتباط با مشتریان باحسن برخو
  رضایت%83.87مناسب بودن پارامترهاي اندازه گیري با
 رضایت %33.83با اطالع رسانی و هماهنگیکیفیت
بوده است. %83در این مرحله بیش از نیز میزان رضایت از عملکرد مرکز آزمون مهارت میانگین

کنندگان:مهمترین نکته قابل بهبود از دید شرکت
آزمایشگاهی که به این پرسش امتیاز متوسط 13ده در این خصوص نشانگر آن است که پیگیرهاي انجام شکافی بودن زمان آزمون:-

، مهارتآزموناین یا کمتر دادند، خود چند فعالیت همزمان در آزمایشگاه داشتند و به دلیل تداخل فعالیتهاي جاري آزمایشگاه خود با 
. آنارائه نتایجآزمون وخود اجراي آزمون رضایت نسبی کمتري داشتند نه از فرصت تعیین شده براي انجام تاریخ و زماناز 

زمان اعالم شده براي انجام آزمون و تنظیم گزارش نتایج است، ولی با توجه کفایت قابل ذکر است، هدف از طرح این سوال، صرفا ارزیابی 
تایج نبه نظرات مشتریان و با بررسی تیم فنی در الگوهاي بعدي زمان ارائه نتایج افزایش پیدا خواهد کرد، منوط به اینکه به سالمت 

آزمون خدشه اي وارد نشود و اصل محرمانگی و رازداري رعایت شود.

آزمایشگاهی که به این پرسش 8پیگیریهاي انجام شده در این خصوص نشانگر آن است که مناسب بودن فرمها و روش ارائه شده: -
ال می به عنوان مث،شکایت داشتندتمام موارد مورد نیاز از ابتدا به طور شفاف بیان نشده بود از اینکهامتیاز متوسط و یا کمتر دادند، 

خص مشبا بررسی هاي انجام شده .در ابتداي اطالعات الگو قید شودباید "	چند نمونه و هرکدام چند تکرار باشد"مواردي مانندگفتند 
و شده بود ماه قبل از برگزاري اطالع رسانی 3ی فرم اطالعات الگواز حدود آزمایشگاه ها هست طتوجهمورد شد همه اطالعات و نکات

فته قبل از طریق ارسال دستورالعمل ویژه مشارکت کنندگان به تفصیل شرح هجزئیات دریافت اقالم و نحوه انجام آزمون از حدود یک 
تایج نشانگر آن است که برخی مشارکت کنندگان . تماسهاي مشارکت کنندگان با مرکز و نحوه تنظیم برخی گزارش نشده استداده 

همچنین از زیادي تعداد سواالت در فرم نتایج گالیه بود که عمال تنها بدلیل ضرورت دریافت دستورالعمل را به دقت مطالعه نمی کنند.
است.آن اطالعات در مرکز و کاربرد آن در تحلیل نتایج و شناسایی نقاط ضعف احتمالی مشارکت کنندگان بوده

نسخه 94در سال بود. %39/77رضایت مشارکت کنندگان از عملکرد سامانه حدود سهولت کاربري سامانه مرکز آزمون مهارت: -
آزمایشی مورد استفاده کاربران قرار گرفته، مشکالتی که اکثر کاربران با آن مواجه بودند عبارتند از:ودر حال توسعه

 بارگذاري گواهینامه کالیبراسیون به صورت یک فایلpdf به کاربران توصیه شده بود که فایلهاي :pdf کالیبراسیون را یکپارچه
نمایند و در قالب یک فایل بارگذاري کنند. برخی مشارکت کنندگان فایل هاي گواهی نامه کالیبراسیون هر تجهیز را جداگانه 

نها را کاري دشوار تلقی می کردند و از این موضوع شکایت داشتند، در حالیکه با استفاده از نرم قرارداده بودند و بهم پیوستن آ
با همدیگر وجود دارد.pdfچند فایل پیوستنامکان pdfافزار 

در این میان وداشتند %75-100ضایت ر-آزمایشگاه17-از مشارکت کنندگان %77همچنین در بررسی رضایت تک تک آزمایشگاه ها، 
رضایت کمتر. کنندگان در سطح بسیار مناسب استتحقق خواسته هاي مشارکتدهندهنشانداشتند، که %100آزمایشگاه رضایت 4
هم، طی نکات قابل بهبود باال مورد بررسی قرار گرفته است.23و 19، 3،4به شماره آزمایشگاهچهارمربوط به %70از 
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آزمون مهارت بر اساس نتایج نظرسنجی:اقدامات اصالحی مرکز 

غذایی نشان می دهد اکثر مشارکت مواددرتوکسیناکراوآفالتوکسینگیرياندازهمهارتآزموننظرسنجیبررسی گزارش نتایج
و سامانهسهولت استفاده ازو همچنینمناسب بودن فرم ها و دستورالعمل ها، زمان انجام آزمون مهارتکنندگان در سه حوزه: 

از عملکرد مرکز آزمون مهارت رضایت کافی نداشتند. مرکز آزمون مهارت ضمن پذیرش این الگوهاکنندگانمشارکتینظرسنج
موارد، اقدامات اصالحی در راستاي رفع ریشه اي این نارضایتی ها انجام داده است که به شرح زیر می باشند:

آزمایشگاه ها در اواخر سال و فشردگی فعالیت آنها، مرکز آزمون مهارت در به دلیل حجم کاريزمان انجام آزمون مهارت:.1
اجرايریزيبرنامهدرموضوعایننمی کند.اجراآزمون مهارتیسالاواخردرالمقدورحتیالگوهاي پیش رو،ریزيبرنامه

می شود.در تقویم قرار دارد، اعمال95سالآخردرکهالگوهایی

واهدستورالعملوهافرمازاستفادهدرهاآزمایشگاهازبرخینارضایتیبه دلیلها:دستورالعملوهافرمبودنمناسب.2
پیشالگواسنادبازنگريبرايمشخصیزمانالگو،اجراي هراز، مرکز سعی می کند پساسنادبرخیکاربردبودنسخت
گیرد.انجامظرف مدت کوتاهی پس از اجراي الگوترجیحاکمیته هاي تخصصی، دربه طوري که بازنگريکند،بینی

هارت مآزمونمرکزسامانه، ازاستفادهسهولتازمشارکت کنندگانازبرخینارضایتیبه دلیلسامانه:ازاستفادهسهولت.3
بدین منظور ضمن اقدامات اساسی جهت بهبود و بازنگري سامانه در راستاي سهولت استفاده کاربران سامانه انجام می دهد 

نویس مرکز، انجام خواهد شد. از این پس، برنامهبهسامانه و انتقال آنکاربراننیازها و نظرات و پیشنهاداتشناسایی مجدد
کنندگان هر الگو گنجانده می شود.مشارکتدستورالعملدرنیزاستفاده از سامانهراهنماي

سامانه مرکز آزمون مهارت، پیش بینی می شود انجام این موارد، نیاز به ینویسبرنامهبا توجه به تغییرات انجام شده در بخش
نها آاطالعاتعمده ثبت نام مشارکت کنندگان در الگوها و ورودسامانه،اصالحازقبلتازمان نسبتا طوالنی داشته باشد. لذا

از آنجا که این سامانه براي نخستین بار و به مرکز انجام می شود. قابل ذکر استکارکناندر نسخه آزمایشی سامانه توسط
سفارش مرکز طراحی شده، انتظار طی دوره اي براي استفاده آزمایشی و رسیدگی به نواقص احتمالی وجود داشت که با توجه 

به بازخورهاي مشارکت کنندگان روند بهبود و اصالح آن در سال جاري تسریع خواهد شد.

با توجه به عدم تمایل و استقبال مشارکت کنندگان براي نظرسنجی در مورد الگوها:نظرسنجی از مشارکت کنندگان.4
تجزیه و تحلیل و ارزشیابی نظرسنجی مرحله اول و طوالنی شدن فرایندو همچنین عملکرد مرکز آزمون مهارت در دو مرحله 

با بررسی پیشنهادات و انتقادات دریافت شده و بازنگري فرم هاي نظرسنجی مرحله اول و دوم، از این مهارتآزمونمرکزدوم، 
پس نظرسنجی از مشارکت کنندگان مرکز آزمون مهارت در یک مرحله و بعد از ارائه گزارش تحلیلی هر الگو انجام می گردد.


