
 

 
 

 پژوهشگاه استاندارد

 پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت
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ن آزمون مهارتگزارش نظرسنجی از مشارکت کنندگا        

«کوانتومتری فوالد کم آلیاژ -مکانیک و فلزشناسی »  

 MC-03کد الگو: 

 R-CSM-MC-03/0کد گزارش: 

 

 89 آبان تاریخ برگزاری:

 89 بهمن تاریخ صدور گزارش:

      



 

 نتایج نظر سنجی آزمون مهارت

اژ آلیوانتومتری فوالد کم ک -مکانیک و فلزشناسی »

MC-03»  

 MC-CSM-R-030/ کد گزارش:

 

 2 از 1 صفحه

 

های مهارت ت اجرای آزمونرت بوده و شناسایی نقاط ضعف و قودر مرکز آزمون مها نظرسنجی یک از ارکان مهم تصمیم گیری

یت افزایش سطح کیفبدین جهت برای باشد. های آتی مرکز میو رفع مشکالت شناسایی شده ابزاری کارآمد برای برنامه ریزی

 ،«آلیاژوانتومتری فوالد کم ک -مکانیک و فلزشناسی »مهارت  آزمونکنندگان رکتاشمدریافت بازخور از و  PTخدمات 

از  کنندگانمشارکت نتایج به تفکیک میزان رضایت. انجام شد 1318 زمستاندر  کنندگان این آزموناز مشارکت نظرسنجی

  آمده است. 2و  1در نمودار در ادامه  کنندهکلی هر مشارکت و میزان رضایتهر پرسش 

 
 

 نمودند.  را تکمیل فرم نظرسنجی آزمایشگاه 22مشارکت کننده در این آزمون مهارت،  27از 

مکانیک و »مهمترین نکات قوت و ضعف در برگزاری آزمون مهارت  باشدمی مشخص و قابل مشاهده 1 در نمودارهمانگونه که 

 عبارتند از: «آلیاژوانتومتری فوالد کم ک -فلزشناسی 

 کنندگانرکتاشم نگاهاز این آزمون مهمترین نکات قوت 

 درصد رضایت 17با  مرکز آزمون مهارت کارکنان بودن پاسخگو و ارتباط سهولت برخورد، حسن 

  کیفیت بسته بندی و ارسال اقالمPT  درصد رضایت 16با 

  درصد رضایت 19اطالع رسانی، هماهنگی و زمانبندی اجرای آزمون با کیفیت  

 درصد رضایت 19کلی مرکز آزمون مهارت با د عملکر 

  درصد رضایت 11با  (فرمها، دستورالعمل و روش ارائه شدهبودن مستندات )موثر 

 . (2)نمودار  بوده استدرصد  19 از عملکرد مرکز آزمون مهارت کنندگانمشارکت میزان رضایت میانگین

 .ندارد کنندگانمشارکتترتیبی است و ارتباطی با کد انحصاری  2شماره  نمودارهای مندرج در  شماره الزم به ذکر است که
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 نتایج نظر سنجی آزمون مهارت

اژ آلیوانتومتری فوالد کم ک -مکانیک و فلزشناسی »

MC-03»  

 MC-CSM-R-030/ کد گزارش:

 

 2 از 2 صفحه

 

 

 کنندگانرکتاشاین آزمون از نگاه م قابل بهبود کاتمهمترین ن

بیشتر از  ظرسنجی امتیازنمطرح شده در ل سوا 9قابل مشاهده می باشد، مشارکت کنندگان به هر  1که در نمودار همانگونه 

 ز حضور در این آزمون می باشد. درصد داده اند که نشان دهنده رضایت مشارکت کنندگان ا 19

درصد با  ه ایمشارکت کنندمربوط به امتیاز رضایت کمترین  کنندگان مالحظه گردید کهمشارکت هر یک ازدر بررسی رضایت 

 .بوده استدرصد  76 رضایت

عملکرد و  شیآزمون مهارت، تعهد خود را به پا نیبا حضور در اکنندگان این آزمون که در پایان ضمن قدردانی از مشارکت

در زمان معین نهایت همکاری را با مرکز ها و تکمیل فرم هادستورالعمل با مطالعه و نشان داده اند خود، تیفیک ستمیبهبود س

مرکز،  نیمشاوران ا یو کارکنان مرکز آزمون مهارت با همکار تیریمدداشته اند، به اطالع می رساند  در برگزاری این آزمون

 یاستانداردهاسایر  و ISO/IEC 17043استاندارد الزامات  آزمون مطابق نیا حیو انجام صح یتالش خود را در طراح تینها

 خدمات یفیسطح ک شیافزا یدر راستا یبتواند قدمبرگزاری این آزمون که  میدوارینمودند. ام ملی و بین المللی مرجع

 بردارد.  هاشگاهیآزما

ر تواند د، مشنتریان و سایر مراجع و افراد ذیصالح می کنندگانمشنارکت قطعا ارائه پیشننهادات و انتقادات سنازنده از سنوی    

 های مهارت در آینده راهگشا باشد.  بهبود فرآیندها و اجرای موثرتر آزمون

 

 مهارت استانداردنحوه برقراری ارتباط با مرکز آزمون 
 pt.standard.ac.ir  :تیسا وب     pt@standard.ac.ir :یکیالکترون پست  926-32861219 :فکس  926-32896931-8 :تلفن

 ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریتپژوهشکده -سازمان ملی استاندارد-میدان استاندارد-کرج آدرس:
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