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های مهارت ت اجرای آزمونورت بوده و شناسایی نقاط ضعف و قدر 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

از  سنجی، نظر«سختی سنجی-خواص مکانیکی فلزات»مهارت  آزمونکنندگان رکتاشمدریافت بازخور از و  PTخدمات 

 واز هر پرسش  کنندگانمشارکت نتایج به تفکیک میزان رضایت. انجام شد 2997 تابستاندر  کنندگان این آزمونمشارکت

  در ادامه آمده است. کنندهکلی هر مشارکت میزان رضایت

 
 

 

 

ترتیبی  1شماره  نمودارهای مندرج در شمارهالزم به ذکر است که نمودند.  را تکمیل فرم نظرسنجیکننده مشارکت 18 هر

 .ندارد کنندگانمشارکتاست و ارتباطی با کد انحصاری 
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مهمترین نکات قوت و ضعف در برگزاری آزمون مهارت  باشدمی مشخص و قابل مشاهده ی فوقدر نمودارهاهمانگونه که 

 عبارتند از: «یسنج یسخت - فلزات یکیمکان خواص»

 کنندگان:رکتاشم نگاهاز این آزمون مهمترین نکات قوت 

 رضایتدرصد  72/95 با ، سهولت ارتباط و پاسخگو بودن کارکنان مرکزردحسن برخو 

  کیفیت بسته بندی و ارسال اقالمPT رضایت  درصد 86/91 با 

 

 بوده است. درصد  72/90 از عملکرد مرکز آزمون مهارت کنندگانمشارکت میزان رضایت میانگینالزم به ذکر است که 

 کنندگان:رکتاشاین آزمون از نگاه م قابل بهبود کاتمهمترین ن

نندگان کاز دید مشارکت نقاط قابل بهبود .بررسی گردیدبه طور جداگانه  نیز کنندگانمشارکتهریک از رضایت  در این گزارش

 باشد.می آزمون یاجرا یزمانبند و یهماهنگ ،یرسان اطالع تیفیک

رضایت  درصد 21/87 شارکت کنندگان بیشتر ازم همه کنندگان مالحظه گردید کهمشارکت هر یک ازدر بررسی رضایت 

 اند. داشته

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 در ها و تکمیل فرم هادستورالعمل با مطالعه و نشان داده اند تیفیک ستمیبهبود س

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

 میدوارینمودند. ام ملی و بین المللی مرجع یالزامات استانداردها آزمون مطابق نیا حیو انجام صح یتالش خود را در طراح

 بردارد.  هاشگاهیخدمات آزما یفیسطح ک شیافزا یدر راستا یدمبتواند قبرگزاری این آزمون که 

ر تواند دمی ، مشنتریان و سایر مراجع و افراد ذیصال  کنندگانمشنارکت قطعا ارائه پیشننهادات و انتقادات سنازنده از سنوی    

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

 

 

 

 ارتباط با مرکز آزمون مهارت استانداردنحوه برقراری 
 pt.standard.ac.ir  :تیسا وب     pt@standard.ac.ir :یکیالکترون پست  016-91862120 :فکس  016-91806092-8 :تلفن

 مدیریت کیفیت و بازرسیپژوهشکده سیستم های -سازمان ملی استاندارد-میدان استاندارد-کرج آدرس:
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