
 

 
 

 پژوهشگاه استاندارد

 پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت

 مرکز آزمون مهارت استاندارد
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

ن آزمون مهارتگزارش نظرسنجی از مشارکت کنندگا        

«روتوم نغور-یتفن یاه هدروآرف»  

 CH-08کد الگو: 

 R-CSM-CH-08/0کد گزارش: 

 

 1398 هام ید تاریخ برگزاری:

 1399 دادرخ تاریخ صدور گزارش:

      



 

 نتایج نظر سنجی آزمون مهارت

 «CH-08 روغن موتور -فرآورده های نفتی»

 

 CH-CSM-R-080/ کد گزارش:

 

 3 از 1 صفحه

 

ت اجرای رت بوده و شناسایی نقاط ضعف و قودر مرکز آزمون مها از ارکان مهم تصمیم گیری ینظرسنجی یک

بدین جهت باشد. های آتی مرکز میهای مهارت و رفع مشکالت شناسایی شده ابزاری کارآمد برای برنامه ریزیآزمون

افزایش سطح کیفیت خدمات با هدف « روغن موتور-فرآورده های نفتی»کنندگان آزمون مهارت نظرسنجی از مشارکت

PT  نتایج به تفکیک میزان رضایت. انجام شد 1311 بهاردر  این آزمون،کنندگان رکتاشمدریافت بازخور از و 

  در ادامه آمده است. کنندهکلی هر مشارکت و میزان رضایتاز هر پرسش  کنندگانمشارکت

بررسی . نمودند را تکمیل فرم نظرسنجی، مشارکت کننده 31هر  خوشحالی است که بسی جایدر این آزمون مهارت، 

کنندگان از عملکرد مرکز آزمون مهارت که میانگین میزان رضایت مشارکت این آزمون نشان دادفرم های نظرسنجی 

 .(1)نمودار  درصد بوده است 91

 
 

  قابل مشاهده است نقاط قوت و قابل بهبود این آزمون به شرح زیر می باشد: 1همانگونه که در نمودار 

 کنندگانرکتاشم نگاهاز این آزمون قوت  مهمترین نقاط

 درصد رضایت 19با  مرکز آزمون مهارت کارکنان بودن پاسخگو و ارتباط سهولت برخورد، حسن 

  کیفیت بسته بندی و ارسال اقالمPT  درصد رضایت 10با 

  درصد رضایت 91موثر بودن مستندات )فرمها، دستورالعمل و روش ارائه شده( با 

  درصد رضایت 98عملکرد کلی مرکز آزمون مهارت با 

  درصد رضایت  98کیفیت اطالع رسانی، هماهنگی و زمانبندی اجرای آزمون با 
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 نتایج نظر سنجی آزمون مهارت

 «CH-08 روغن موتور -فرآورده های نفتی»

 

 CH-CSM-R-080/ کد گزارش:

 

 3 از 8 صفحه

 

 کنندگانرکتاشاین آزمون از نگاه م دقابل بهبو نقاطمهمترین 

سوال مطرح شده در نظرسنجی امتیاز  5قابل مشاهده می باشد، مشارکت کنندگان به هر  1همانگونه که در نمودار 

ین با ا .مشارکت کنندگان از حضور در این آزمون می باشد نسبی درصد داده اند که نشان دهنده رضایت 98بیشتر از 

وجود افزایش کارایی و سرعت سامانه مرکز آزمون مهارت، جهت تسهیل ارتباط مشارکت کنندگان با مرکز، از نقاط 

قابل بهبود این آزمون می باشد )دو آزمایشگاه به کم بودن سرعت بارگذاری فرم نتایج آزمون در آخرین روز مهلت 

 . (معترض بودندبارگذاری نتایج، 

 یک از مشارکت کنندگانبررسی نظرات هر 

 از هر یکدر بررسی رضایت کنندگان نیز به طور جداگانه بررسی گردید. در این گزارش رضایت هریک از مشارکت

درصد به عملکرد مرکز آزمون  80آزمایشگاه امتیاز کمتر از  8 و ( 100آزمایشگاه امتیاز عالی ) 11کنندگان مشارکت

مطابق  .بوده استدرصد  90 ه ای با درصد رضایتمشارکت کنندمربوط به امتیاز رضایت کمترین ند. ه امهارت داد

دستورالعمل ارتباط با مشارکت کنندگان مرکز آزمون مهارت، در صورتی که مشارکت کنندگان به هر سوال نظرسنجی 

 و بررسی و پیگیری امتیاز ضعیف یا خیلی ضعیف بدهند، این مورد از نظر مرکز آزمون مهارت، شکایت تلقی شده

 خواهد شد.  

 

-الزم به ذکر است که شماره های مندرج، ترتیبی است و ارتباطی با کد انحصاری مشارکت 8در خصوص نمودار شماره 
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 نتایج نظر سنجی آزمون مهارت

 «CH-08 روغن موتور -فرآورده های نفتی»

 

 CH-CSM-R-080/ کد گزارش:

 

 3 از 3 صفحه

 

مرکز آزمون مهارت شرکت  PT آیا در دوره بعدی آزمون»همچنین در بررسی پاسخ مشارکت کنندگان به سوال 

که در فرم نظرسنجی پرسیده شده بود، مشاهده گردید که به غیر از سه آزمایشگاه که پاسخی به این  «میکنید؟

آزمایشگاه( برای شرکت در دوره بعدی آزمون مهارت مرکز آزمون مهارت  89سوال ندادند، سایر مشارکت کنندگان )

  عالقه مندی کردند. استاندارد، اعالم 

 شیآزمون مهارت، تعهد خود را به پا نیبا حضور در اکنندگان این آزمون که تدر پایان ضمن قدردانی از مشارک

یت در زمان معین نهاها و تکمیل فرم هادستورالعمل با مطالعه و نشان داده اند خود، تیفیک ستمیعملکرد و بهبود س

و کارکنان مرکز آزمون مهارت با  تیریمدداشته اند، به اطالع می رساند  همکاری را با مرکز در برگزاری این آزمون

استاندارد الزامات  آزمون مطابق نیا حیو انجام صح یتالش خود را در طراح تیمرکز، نها نیمشاوران ا یهمکار

ISO/IEC 17043  د بتوانبرگزاری این آزمون که  میدوارینمودند. ام ملی و بین المللی مرجع یاستانداردهاو سایر

 بردارد.  هاشگاهیخدمات آزما یفیسطح ک شیافزا یدر راستا یقدم

، مشننتریان و سننایر مراجع و افراد ذیصننالح کنندگانمشننارکتقطعا ارائه پیشنننهادات و انتقادات سننازنده از سننوی 

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

 

 

 

 

 تهیه و تایید گزارش:

مدیرکیفی مرکز آزمون مهارت  -رگس شهرودین

 استاندارد

 

 صدور گزارش:

 سرپرست مرکز آزمون مهارت استاندارد -مریم جلیلی

 

 

 نحوه برقراری ارتباط با مرکز آزمون مهارت استاندارد
 pt.standard.ac.ir  :تیسا وب     pt@standard.ac.ir :یکیالکترون پست  089-38991810 :فکس  089-38991831 :تلفن

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

 

mailto:pt@standard.ac.ir

