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دی نیمه دوم ، نظر سنجی در روغن موتورزمون مهارت آرکت کنندگان اشمدریافت بازخور از و  PTجهت افزایش سطح کیفیت خدمات 

 در ادامه آمده است.هر آزمایشگاه میزان رضایت و رسش نتایج به تفکیک میزان رضایت از هر پکه انجام شد  5931

 پرسشاز هر  هارضایت آزمایشگاه درصد -0نمودار
 

 

 

 شگاهیهرآزما تیدرصدرضا-1نمودار

 

می باشد بنابراین شماره های مندرج در این نمودار ترتیبی  آزمایشگاه شرکت کننده در آزمون 21آزمایشگاه از  52فرم نظرسنجی توسط  تکمیل

 .است و ارتباطی با کد انحصاری آزمایشگاه ندارد

 

علی رغم درخواست مرکز حین ثبت نام مشارکت کنندگان برای همکاری در نظر سنجی و اعالم نظرات مشارکت کنندگان برای بهبود 

آزمایشگاه در این  01برای شرکت همه مشارکت کنندگان در نظر سنجی، متاسفانه کیفیت الگوها و پیگیریهای چندین باره مرکز 

 نظر سنجی شرکت نکردند.
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 کنندگان:مهمترین نکات قوت از دید شرکت

 رضایت % 31با ، رد کارشناس ارتباط با مشتریانحسن برخو 

  اطالعات و پشتیبانی تیم فنیPT  رضایت  % 39با 

  مناسب بودن اقالمPT رضایت  %99.88 با 

 بوده است.  %81نیز میزان رضایت از عملکرد مرکز آزمون مهارت  میانگین

 کنندگان:مهمترین نکته قابل بهبود از دید شرکت

که اکثر کاربران مشکالتی بود.  %89رضایت مشارکت کنندگان از عملکرد سامانه حدود سامانه مرکز آزمون مهارت:  سهولت کاربری-

 عبارتند از: مواجه بودندبا آن 

 سازی  عدم توانایی کاربران در فعال: و ارسال نتایج آزمون دانلودPOP-UP راهنمای این موضوع در  مرورگر سیستم بوده

 دستورالعمل پورتال ذکر شده است.

 از حجم پیگیریهای انجام شده در این خصوص نشانگر آن است که کاربران : مدارک  حجم اطالعات خواسته شده و بارگذاری

بود که  POP-UPاطالعات خواسته شکایت داشتند در حالی که از نحوه کار کردن با سامانه مشکل خاصی نداشتند مگر مورد 

سته شود به طوریکه در اسعی بر آن است که اطالعات و جزییات کمتری خودر الگوهای بعدی با بررسی انجام شده شد.  اشاره

 تمالی مشارکت کنندگان خدشه ای وارد نگردد.تحلیل نتایج و شناسایی نقاط ضعف اح

کنندگان قرار کتاردر اختیار مش 59مرکز در این خصوص اقدام اصالحی انجام داده و نسخه جدیدی از سامانه از ابتدای سال 

ساده سازی یا خالصه شده است و تا حد امکان و با توجه به نوع الگو و  -تا جای ممکن –خواهد گرفت که برخی مراحل 

  حساسیتهای آن، سعی در کاهش حجم اطالعات تبادل شده بین آزمایشگاه های مشارکت کننده و مرکز است.

 
 

که به این پرسش امتیاز متوسط  آزمایشگاهی 1پیگیرهای انجام شده در این خصوص نشانگر آن است که  کافی بودن زمان آزمون:-

 ،این آزمون مهارتبا خود و به دلیل تداخل فعالیتهای جاری آزمایشگاه  چند فعالیت همزمان در آزمایشگاه داشتند د، خوددنیا کمتر دا

 ه نتایج. ئزمون و اراخود آنه از فرصت تعیین شده برای انجام  ایت نسبی کمتری داشتندآزمون رض اجرایزمان مدت تاریخ و از 

 با توجه به نظرات ،است نتایج هدف از طرح این سوال، صرفا ارزیابی زمان اعالم شده برای انجام آزمون و تنظیم گزارشقابل ذکر است، 

ط منو ولی افزایش زمان ارسال نتایج ،کردهافزایش پیدا در الگوهای آتی زمان ارائه نتایج قبلی مشتریان و با بررسی تیم فنی در الگوهای 

 به اینکه به سالمت نتایج آزمون خدشه ای وارد نشود و اصل محرمانگی و رازداری رعایت شود.

 

 .داشتند %81 -599ضایت ر ،آزمایشگاه 6از مشارکت کنندگان،  %19همچنین در بررسی رضایت تک تک آزمایشگاه ها، 

 

 

 

 


