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، نظر سنجی مرحله شیر-فرآورده هاي لبنیزمون مهارت آرکت کنندگان اشمدریافت بازخور از و PTجهت افزایش سطح کیفیت خدمات 
هر آزمایشگاهمیزان رضایت و رسش نتایج به تفکیک میزان رضایت از هر پکه انجام شد 1394اسفندقبل از اعالم نتایج نهایی در -نخست

در ادامه آمده است.
پرسشاز هر هارضایت آزمایشگاهدرصد-1نمودار

شگاهیهرآزماتیدرصدرضا-2نمودار

شد و شماره هاي مندرج در این نمودار ترتیبی است و ارتباطی با تکمیلدر آزمونمشارکت کنندهآزمایشگاه 33تمامیفرم نظرسنجی توسط 
.کد انحصاري آزمایشگاه ندارد
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کنندگان:شرکتمهمترین نکات قوت از دید 
رضایت %79.98رد کارشناس ارتباط با مشتریان باحسن برخو
رضایت %33.93با کیفیت اطالع رسانی و هماهنگی
رضایت%30.90بااطالعات و پشتیبانی تیم فنی.
میزان در میان الگوهايبیشترینکه به بوده است. %90در این مرحله بیش از نیز میزان رضایت از عملکرد مرکز آزمون مهارت میانگین

است.بوده94سال 
کنندگان:مهمترین نکته قابل بهبود از دید شرکت

موضوع البته با اینکه بود. %80رضایت مشارکت کنندگان از عملکرد سامانه حدود سامانه مرکز آزمون مهارت: سهولت کاربري-
آزمایشی مورد استفاده کاربران قرار گرفته، رضایت بیشتري ه و نسخه در حال توسعه و پرسش را کسب کرد9کمترین رضایت از میان 

واجه بودندمکه اکثر کاربران با آن مشکالتی .نسبت به الگوهاي قبلی حاصل شده که نشان دهنده بهبود نسبی در کاربري سامانه است
عبارتند از:

سازي ان در فعالعدم توانایی کاربر: گذاري و ارسال نتایج آزمونبارPOP-UP این موضوع در الگوي بعدي . مرورگر خود
(اندازه گیري آفال توکسین و اکرا توکسین در مواد غذایی) برطرف شد.

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

ه از نرم با استفادقرارداده بودند و بهم پیوستن آنها را کاري دشوار تلقی می کردند و از این موضوع شکایت داشتند، در حالیکه 
با همدیگر وجود دارد.pdfامکان چسباندن چند فایل pdfزار اف

، تغییرات الزم در سامانه پیش بیینی و 94قابل ذکر است بر اساس بازخورهاي مشارکت کندگان الگوها در نیمه دوم سال 
.برنامه ریزي خواهد شد

آزمایشگاهی که به این پرسش امتیاز 5که پیگیریهاي انجام شده در این خصوص نشانگر آن است :)PTمناسب بودن نمونه ها (اقالم -
:را مد نظر داشتندمتوسط دادند موارد زیر 

ن استاندارد تعییتوجه به مقادیر مندرج در روش آزمون با نمونه ارسالی مقدار در حالیکه : هبه اندازه کافی نبودنمونه ارسالیمقدار -1
ت.اسشده 

جه به این الگو با توافراد دالیل خاصی براي این نقطه نظر خود ارائه نکردند. همچنین قابل ذکر است نوع انتخاب الگو اشتباه بوده:-2
موثر در اجرايده و کلیه شرایط محیطیطراحی و اجرا شو منطبق با روشهاي استاندارد و اصول علمی، ستاندارد ملی ادرخواست سازمان 

.است و مالحظات الزم در طراحی و اجراي آن لحاظ شده استبررسی قرار گرفتهموردآن

آزمایشگاهی که به این پرسش امتیاز متوسط 4ده در این خصوص نشانگر آن است که پیگیرهاي انجام شکافی بودن زمان آزمون:-
،این آزمون مهارتبا خود و به دلیل تداخل فعالیتهاي جاري آزمایشگاه چند فعالیت همزمان در آزمایشگاه داشتندد، خوددنیا کمتر دا

ه نتایج. ئزمون و اراخود آنه از فرصت تعیین شده براي انجام ایت نسبی کمتري داشتندآزمون رضاجرايزمان مدت تاریخ و از 
لی با توجه به و،استنتایجمون و تنظیم گزارشهدف از طرح این سوال، صرفا ارزیابی زمان اعالم شده براي انجام آزقابل ذکر است، 

ون منوط به اینکه به سالمت نتایج آزم،نظرات مشتریان و با بررسی تیم فنی در الگوهاي بعدي زمان ارائه نتایج افزایش پیدا خواهد کرد
خدشه اي وارد نشود و اصل محرمانگی و رازداري رعایت شود.
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آزمایشگاهی که به این پرسش 4که پیگیریهاي انجام شده در این خصوص نشانگر آن است :مناسب بودن فرمها و روش ارائه شده-
ز تمام موارد مورد نیاز ااز اینکهبرخی از ایشانامتیاز متوسط و یا کمتر دادند، مورد شکایت خود را به طور شفاف بیان ننموده اند ولی 

باید 	"چند نمونه و هرکدام چند تکرار باشد"مواردي مانندابتدا به طور شفاف بیان نشده بود شکایت داشتند، به عنوان مثال می گفتند 
طی فرم آزمایشگاه ها هست توجهمورد مشخص شد، همه اطالعات و نکاتبا بررسی هاي انجام شده .در ابتداي اطالعات الگو قید شود

فته قبل از هو جزئیات دریافت اقالم و نحوه انجام آزمون از حدود یک شده بود ماه قبل از برگزاري اطالع رسانی 3اطالعات الگواز حدود 
. تماسهاي مشارکت کنندگان با مرکز و نحوه تنظیم شده استطریق ارسال دستورالعمل ویژه مشارکت کنندگان به تفصیل شرح داده 

اد همچنین از زیادي تعدنتایج نشانگر آن است که برخی مشارکت کنندگان دستورالعمل را به دقت مطالعه نمی کنند.برخی گزارش 
سواالت در فرم نتایج گالیه بود که عمال تنها بدلیل ضرورت دریافت آن اطالعات در مرکز و کاربرد آن در تحلیل نتایج و شناسایی نقاط 

ه است.ضعف احتمالی مشارکت کنندگان بود
در این میان وداشتند %85-100ضایت رآزمایشگاه 25از مشارکت کنندگان، %75همچنین در بررسی رضایت تک تک آزمایشگاه ها، 

.کنندگان در سطح بسیار مناسب استتحقق خواسته هاي مشارکتدهندهنشانداشتند، که %100آزمایشگاه رضایت 5

اساس نتایج نظرسنجی:اقدامات اصالحی مرکز آزمون مهارت بر

ام زمان انج: هاينشان می دهد اکثر مشارکت کنندگان در حوزهریش-یلبنيهافرآوردهمهارتآزموننظرسنجیبررسی گزارش نتایج
از عملکرد الگوهاکنندگانمشارکتینظرسنجو سامانهسهولت استفاده از،مناسب بودن فرم ها و دستورالعمل ها، آزمون مهارت

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

فعالیت آنها، مرکز آزمون مهارت در به دلیل حجم کاري آزمایشگاه ها در اواخر سال و فشردگی زمان 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 الگوترجیحا،کمیته هاي تخصصیدربه طوري که بازنگريکند،بینی

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

نویس مرکز، انجام خواهد شد. از این پس، برنامهبهسامانه و انتقال آنکاربراننظرات و پیشنهاداتنیازها و شناسایی مجدد
کنندگان هر الگو گنجانده می شود.مشارکتدستورالعملدرنیزاستفاده از سامانهراهنماي

بهازینموارد،نیاانجامشودیمینیبشیپمهارت،آزمونمرکزسامانهیسینوبرنامهبخشدرشدهانجامراتییتغبهتوجهبا
نهاآاطالعاتورودوالگوهادرکنندگانمشارکتنامثبتعمدهسامانه،اصالحازقبلتالذا. باشدداشتهیطوالننسبتازمان

بهوبارنینخستيبراسامانهنیاکهآنجاازاستذکرقابل. شودیمانجاممرکزکارکنانتوسطسامانهیشیآزمانسخهدر
وجهتباکهداشتوجودیاحتمالنواقصبهیدگیرسویشیآزمااستفادهيبرايادورهیطانتظارشده،یطراحمرکزسفارش

.شدخواهدعیتسريجارسالدرآناصالحوبهبودروندکنندگانمشارکتيبازخورهابه
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با توجه به عدم تمایل و استقبال مشارکت کنندگان براي نظرسنجی در مورد نظرسنجی از مشارکت کنندگان الگوها:.4
تجزیه و تحلیل و ارزشیابی نظرسنجی مرحله اول و ندیفراشدنیطوالننیهمچنعملکرد مرکز آزمون مهارت در دو مرحله و 

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.

ایشگاه هاي نکته قابل توجه دیگر در این الگو نظم و حسن توجه آزم
مشارکت کننده به زمانبندي اجراي الگو و مهلت هاي داده شده براي 

–ه نتایج و مدارك بود که با توجه به حساسیت قلم آزمون مهارت ئارا

ضروري می نمود. مرکز ازمون مهارت استاندارد، بدینوسیله از -شیر
گو الناسب این همکاري مثال زدنی همه مشارکت کنندگان در برگزاري م

کمال تشکر را دارد.


