
 

 

 

 

 
 

  مهندسی، بازرگانیشرکت خدمات فنی،      

  
 
 

 PBKP-F-011/00کد فرم : 

 خ :     تاری                                                                           

 

 ) كاليبراسيون و تست هاي آزمايشگاه (سازماني پرسشنامه

 الف( اطالعات كلي سازمان :

 سازمان )آزمایشگاه( نام

 : آزمایشگاه رئيس            مدیرعامل سازمان:                                                                    

 :Email                                                                                                                 :آزمایشگاه تلفن

 :آزمایشگاه نشاني

 :آزمایشگاه فعاليتهاي از كلي شرح
 

 

 خواستي در اي مشاوره خدمات با مرتبط اطالعات ) ب

   خير �� بله ؟ انجام مي شود خاصي استاندارد با مطابق خدمات آزمایشگاهي،  آیا- ١

 (نمایيد مشخص را استاندارد دامنه كاربرد آزمایشگاه و مشخصات  لطفاً بودن مثبت صورت )در 

 

 
 

   خير �� ؟   بله باشد مي كيفيت خاص مدل سيستم مدیریت یا  استاندارد داراي سازمان آیا- ٢
 .نمایيد مشخص نوع استاندارد مدیریتي را ، بودن مثبت صورت در
 

 :زیراست مدیریت هاي سيستم از كداميك استقرار متقاضي شركت - ٣

  ISO 9001-2015سيستم مدیریت كيفيت  -

 ISO 14001 محيطي زیست مدیریت سيستم -

 ISO 45001 شغلي بهداشت و ایمني مدیریت سيستم -

   ایران آزمایشگاهي صالحيت تایيد نظامبر اساس مميزي  ISO/IEC 17025سيستم مدیریت آزمایشگاه هاي تست و كاليبراسيون  -

NACI 

 بر اساس مميزي نظام هاي تایيد صالحيت خارجي  ISO/IEC 17025سيستم مدیریت آزمایشگاه هاي تست و كاليبراسيون  -

 چيست؟ سيستم این اجراي از مدیریت هدف -٤
 باالدستي هاي الزامات سازمان  -

  سازمان عملكرد بهبود سازماني الزامات -

  رقبا سایر با مقایسه در رقابتي توان افزایش مستمر بهبود اصل به توجه -

  مشتریان هاي خواسته و نيازها به احترام خدمات صادرات افزایش -

 توضيح دیگر :  -

 

   خير �� است؟ بله شده ارایه نظر مورد استانداردهاي زمينه در خاصي آموزش ، سازمان سطح در حال به تا آیا -٥



 

 

 

 

 
 

  مهندسی، بازرگانیشرکت خدمات فنی،      

  
 
 

 PBKP-F-011/00کد فرم : 
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 فرمایيد: مشخص را آموزشها نوع پاسخ لطفاً بودن مثبت صورت در  

 

 

 اطالعات منابع انساني سازمان  -ج
 .نمایيد از آنرا ارسال اي نسخه لطفاً      خير �� است؟  بله روز به و مدون سازماني چارت آیا -

       خير �� ؟ بله است روز به و مدون كاركنان احراز شرایط و شغل شرح آیا -

 .نمایيد مشخص را سازمان كاركنان تحصيلي سطوح و شغلي سطوح زیر قسمت در لطفاً -

 تعداد نفرات  سطوح تحصيلي تعداد نفرات  سطوح شغلي 

  دكتري  مدیران 

  كارشناسي ارشد  مهندسين و كارشناسان

  كارشناسي  سرپرستان و كارمندان 

  كارداني و دیپلم  كارگران

    

 

 اطالعات سيستمي آزمايشگاه  -د
   آزمایشگاه در استفاده مورد آزمون/ كاليبراسيون هاي روش تعداد -

 

       خير �� بلهباشد؟   مي كاليبراسيون نظام تحت آزمایشگاهي تجهيزات آیا -

   خير �� بله دارد؟ وجود مشتریان شكایات به پاسخگویي جهت خاصي سيستم آیا -

 
 

 

 

 اين ضميمه ارسالي اطالعات و فوق اطالعات بودن محرمانه رعايت پاسارگاد كيفيتبنيان  پويندگان شركت

 .كند مي تضمين را پرسشنامه

 و دقيق تكميل به منوط ، شركت اين پيشنهادي قرارداد تنظيم اين شركت سوي از مطلوب خدمات ارايه - ٢

 .است پرسشنامه اين ارسال


