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نهاد صدور گواهی فهامه ،بازخورد کارفرما از خدمات ممیزی و صدور گواهینامه

٫

٫

کارفرمای ارجمند؛ امیدواریم مجموعهی خدمات ممیزی و صدور گواهی نهاد فهامه ،زمینهساز جریان ارزش افزودهی واقعی و
شننناخد دقی

نگرانیها و مسننا

پیادهسننازی ابرش س سننیسننرم مدیرید کیفید در سننازمانتان شننده شاشنندف ً فا شا شیان

نظرات و شازخوردهای ارزشمندتان یاریگر ما شرای ارا هی خدماتی شایسرهتر شاشیدف از همراهی شما شسیار سپاسگزاریمف
اطالعات مربوط به خدمت ممیزی و صدور گواهی ایزو ۹۰۰۱
ّ

نام کارفرما:

تاریخ(های) ممیزی:

گروه ممیزی:

سر-ممیز:
نمایندهی کارفرما:

ایمی رسمی:

سمد سازمانی:

دوم  ،نظارتی  ،تجدید گواهی  ،انرقال  ،سایر:
نوع ممیزی :صدور گواهی ٫مرحلهی ّ
امریاز

پرسسهای مرشوط شه قرارداد و اجرای آن

ضریب

اقدامات مرقاش

 ٫۱آیا هداید شما شرای تنظیم قرارداد مناسب شوده اسد؟
اطالعات وبساید پاسخگوی پرسسهایران شودهاند؟
 ٫۲آیا ّ
 ٫۳آیا کارکنان نهاد شه موقع شه اشهامات شما پاسخ دادهاند؟
 ٫۴آیا مدارک ارا ه شده شه شما شهخوشی طرحیزی شدهاند؟
 ٫۵آیا نفر-روز ممیزی انجام شده م اش
 ٫۶آیا ممیزیها م اش

قرارداد شوده اسد؟

زمانشندی انجام شدهاند؟

 ٫۷آیا گزارش ممیزی گواهینامه در زمان مقرر ارسال شدهاند؟
 ٫۸آیا گواهینامه و دامنهی آن م اش

قرارداد شوده اسد؟

 ٫۹آیا اسناد ماًی صحیح و شهموقع ارسال شدهاند؟
 ٫۱۰آیا مجموعهی خدمات نهاد رضاید شما را فراهم ساخره اسد؟
امریار نهایی= ( x ۱۰۰مجموع (امریازها  xضرایب))( ٫مجموع ضرایب)
راهنمای تعیین امتیازها و ضرایب( :هنگامی که ضرایب تعیین نشده شاشند ،در نظر گرفره نمیشوند)
اهمید پرسس طرح شده از منظر شما
میزان
ّ

امریار رضاید شما از خدمد ارا ه شده توسط نهاد
شسیار عاًی

خیلی خوب

خوب

قاش قبول

مردود

شحرانی

شسیار مهم

معمول

اهمید
کم
ّ

اهمید
شی
ّ

 ۹یا ۱۰

 ۷یا ۸

 ۵یا ۶

 ۳یا ۴

 ۱یا ۲

 ۹یا ۱۰

 ۷یا ۸

 ۵یا ۶

 ۳یا ۴

 ۱یا ۲

لطفاً سایر نظرات و بازخوردهای آزاد خود را در بخش زیر درج فرمایید:

رسیدگی:
تاریخ دریافد شازخورد از کارفرما:

نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی

تاریخ ارجاع شه مدیر تضمین کیفید:

تکمیل کننده

بررسی کننده

آیا نیاز شه رسیدگی در قاًب شکاید ضرورت دارد؟ شله  ،خیر ف

نمایندهی کارفرما

مدیر تضمین کیفید نهاد

تاریخ و امضاء

تاریخ و امضاء

تاریخ ارجاع شه کارگروه رسیدگی:
تاریخ پاسخ شه کارفرما در زمینهی شازخوردهای منفی:
توزیع نسخ :واحد تضمین کیفید ف
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نهاد صدور گواهی فهامه ،بازخورد کارفرما از گروه ممیزی

٫

٫

کارفرمای ارجمند؛ امیدواریم مجموعهی خدمات ممیزی و صدور گواهی نهاد فهامه ،زمینهساز جریان ارزش افزودهی واقعی و
شننناخد دقی

نگرانیها و مسننا پ ایادهسننازی ابرش س سننیس ن م مدیرید کیفید در سننازمانتان شننده شاشنندف ً فا شا شیان

نظرات و شازخوردهای ارزشمندتان یاریگر ما شرای ارا هی خدماتی شایس هتر شاشیدف از همراهی شما شسیار سپاسگزاریمف
اطالعات مربوط به خدمت ممیزی و صدور گواهی ایزو ۹۰۰۱
ّ

نام کارفرما:

تاریخ(های) ممیزی:

گروه ممیزی:

سر-ممیز:
نمایندهی کارفرما:

ایمیپ رسمی:

سمد سازمانی:

دوم  ،نظارتی  ،تجدید گواهی  ،ان قال  ،سایر:
نوع ممیزی :صدور گواهی ٫مرحلهی ّ
ام یاز

ارسسهای مرشوط شه ممیزی انجام شده توسط گروه ممیزی

ضریب

اقدامات م قاشپ

 ٫۱آیا آغاز شه ممیزی و اایان آن شهموقع شوده اسد؟
 ٫۲آیا شیطرفی و رف ار اصوًی رعاید شدهاند؟
امیه شه خوشی اجرا شدهاند؟
احیه ٫اخ
 ٫۳آیا جلسههای اف
ّ
ّ

محپ واقعی فرآیندها رسیدگی شده اسد؟
 ٫۴آیا شه شواهد عینی در
ّ
 ٫۵آیا ارسس و ااسخها مح رمانه و شهدور از مناقشات شودهاند؟
 ٫۶آیا قوانین سازمانی شما توسط گروه ممیزی رعاید شدهاند ؟
 ٫۷آیا گروه ممیزی از تهدیدهای ایمنی مرشوطه ارهیز نمودهاند؟
 ٫۸آیا گروه ممیزی از دانس کافی در دامنهی ممیزی شرخوردار شودهاند؟
 ٫۹آیا عدمان باقها ایس از ترک سازمان گزارش شدهاند؟
 ٫۱۰آیا روال ایگیری عدمان باقها و ممیزی آتی تشریح شده اسد؟
ام یار نهایی= ( x ۱۰۰مجموع (ام یازها  xضرایب))( ٫مجموع ضرایب)
راهنمای تعیین امتیازها و ضرایب( :هنگامی که ضرایب تعیین نشده شاشند ،در نظر گرف ه نمیشوند)
اهمید ارسس طرح شده از منظر شما
میزان
ّ

ام یار رضاید شما از ممیزی اجرا شده توسط گروه ممیزی
شسیار عاًی

خیلی خوب

خوب

قاشپ قبول

مردود

شحرانی

شسیار مهم

معمول

اهمید
کم
ّ

اهمید
شی
ّ

 ۹یا ۱۰

 ۷یا ۸

 ۵یا ۶

 ۳یا ۴

 ۱یا ۲

 ۹یا ۱۰

 ۷یا ۸

 ۵یا ۶

 ۳یا ۴

 ۱یا ۲

ً فا سایر نظرات و شازخوردهای آزاد خود را در ش س زیر درج فرمایید:
فنی ،ناظران و سایر اعضای تیم ممیزی)
(شامپ نظرات شما در راش ه شا کارشناسهای ّ

رسیدگی:
تاریخ دریافد شازخورد از کارفرما:

نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی

تاریخ ارجاع شه مدیر تضمین کیفید:

تکمیل کننده

بررسی کننده

آیا نیاز شه رسیدگی در قاًب شکاید ضرورت دارد؟ شله  ،خیر ف

نمایندهی کارفرما

مدیر تضمین کیفید نهاد

تاریخ و امضاء

تاریخ و امضاء

تاریخ ارجاع شه کارگروه رسیدگی:
تاریخ ااسخ شه کارفرما در زمینهی شازخوردهای منفی:
توزیع نسخ :واحد تضمین کیفید ف
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نهاد صدور گواهی فهامه ،بازخورد از پیمانکاران نهاد

٫

٫

همکار ارجمند؛ امیدواریم همکاری فوقالعاده ای را با نهاد صدددور اواهف فهامت ربهبت نموده بادددید یا رعامر اشهبای دایه
به بیان بازخوردهای مناسددددف نهفی

مفبادددددد و هسددددیهای زیه با ای

مقصددددود رنشیم ددددددهاند کت زمینتسددددازی رعام ف

مدت بادد از همهاهف دما بهای ای
ارزشافزا به ایتی منافع مشتهک در یا دورهی نوالنف ّ
اطالعات مربوط به خدمت ممیزی و صدور گواهی ایزو ۹۰۰۱
ّ

نام کارفرما:

راریخ(های) ممیزی:

اهوه ممیزی:

هدف بسیار سپاسگزاریم

سه-ممیز:
نمایندهی کارفهما:

ایمیر رسمف:

سمت سازمانف:

دوم  ،نشاررف  ،ربدید اواهف  ،انتقال  ،سایه:
نوع ممیزی :صدور اواهف ٫مهح تی ّ
امتیاز

هسیهای مهبوط بت ممیزی انبام دده روسط اهوه ممیزی

ضهیف

اقدامات متقابر

 ٫۱آیا همکاری ستادی نهاد با دما مناسف بوده است؟
انالعات مورد نشه دما بتنور کامر و بتموقع ارائت ددهاند؟
 ٫۲آیا ّ
 ٫۳آیا روشها و ُفهمهای ارائت دده بت دما بتخوبف نهاحف ددهاند؟
 ٫۴آیا رعامر دما با کارفهما بت نحو اشهبای مدیهیت دده است؟
 ٫۵آیا قهارداد رنشیم دده مبتنف به منافع مشتهک بوده است؟
رعهدات قهارداددده با دما بوده است؟
مقید بت
فهامت
ّ
 ٫۶آیا نهاد ّ
ّ
 ٫۷آیا مطالبات مالف دما مطابق مهاحر قهارداد هداخت ددهاند؟
مدت بوده است؟
همکاری ب ند ّ

متضم
 ٫۸آیا رعامر با دما
ّ

 ٫۹آیا دستهسف دما بت کارکنان نهاد مناسف و اشهبای بوده است؟
 ٫۱۰آیا همکاری با نهاد فهامت بت نسبت رقبا ربهبتای خودایند بود؟
امتیار نهایف= ( x ۱۰۰مبموع (امتیازها  xضهایف))( ٫مبموع ضهایف)
راهنمای تعیین امتیازها و ضرایب( :هنگامف کت ضهایف رعیی

نشده بادند ،در نشه اهفتت نمفدوند)
اهمیت هسی نهح دده از منشه دما
میزان
ّ

امتیار رضایت دما از کارفهمای ممیزی
بسیار عالف

خی ف خوب

خوب

قابر قبول

مهدود

بحهانف

بسیار مهم

معمول

اهمیت
کم
ّ

اهمیت
بف
ّ

 ۹یا ۱۰

 ۷یا ۸

 ۵یا ۶

 ۳یا ۴

 ۱یا ۲

 ۹یا ۱۰

 ۷یا ۸

 ۵یا ۶

 ۳یا ۴

 ۱یا ۲

لطفاً سایه نشهات و بازخوردهای آزاد خود را در بای زیه درج فهمایید:

رسیدگی:
راریخ دریافت بازخورد از یمانکار:
راریخ ارجاع بت مدیه رضمی

کیفیت:

آیا نیاز بت رسیداف در قالف نامتی رسمف ضهورت دارد؟ ب ت  ،خیه 

نام و نام خانواداف

نام و نام خانواداف

تکمیل کننده

بررسی کننده

مدیه نهاد یمانکار

مدیه رضمی

کیفیت نهاد

راریخ ارجاع بت کاراهوه رسیداف:
راریخ مکاربتی رسمف با یمانکار در زمینتی بازخوردهای منفف:
روزیع نسخ :واحد رضمی

کیفیت 

راریخ و امضاء

راریخ و امضاء
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نهاد صدور گواهی فهامه ،ارز یابی و پذیرش همکار ی

٫

٫

اطالعات خواسته شده را به ّ
دقت تکمیل و مطابق زمانبندیهایی که
ضمن ابراز خُ رسندی از تعامل با شما ،خواهشمند است ّ

اطالعات دقیق از سمممموا ت اه های
متعاقباً به شممممما اعالا خواهد شممممد برای تکمیل مرانل مکازین همکاری مرا عه فرماییدّ .

مدت بر پایهی منافع مشممممممترن خواهند بود.
انتمالی در دورهی همکاری پیشگیری نموده و زمینهسمممممماز یر همکاری بّند ّ
مدت باید درج شوند .اگر اطمینان دارید که خالصهی سوابق شغّی
تمامی سوابق شامل مموزشها ٫ممیزیهای داخّی کوتاه ّ

اطالعات کامل هر بخش را پوشش میدهد ،بخش مربوطه را ار اع دهید.
شما (که به پیوست ارائه شده است) ّ
موضوع همکاری:

شناسهی آ گهی دعوت به همکاری:

اطالعات فردی
ّ

نام و نام خانوادگی:

ناا پدر:

تاریخ تولّ د:

شمارهی شناسنامه:

وضعیت تأهل:
ّ

محل تولد:
ّ

کد ّ
مّی:

محل بیمه:
ّ

شمارهی بیمه:

سالیان بیمهی تأمین ا تماعی:

محل سکونت:
مدرس
ّ
معافیت  ،دارای کارت پایان خدمت  ،سایر  ،توضیحات:
وضع ّیت نظاا وظی ه :دانش و ،
ّ
نوع همکاری مورد نظر شما :تمااوقت  ،پارهوقت  ،اقتضایی٫پروژهای  ،سایر  ،توضیحات:

مأموریت خارج از مرکز دارید :بّه  ،خیر  ،توضیحات:
میا امکان دور-کاری و
ّ
فعالیتهای یر نهاد صدور گواهی مشنایی دارید :بّه  ،خیر  ،توضیحات:
میا با
ّ

مقطع ،رشته و گرایش تحصیلی:

تحصیالت ،آموزشها ،تجربهها و مهارتها
شرح تحصیالت و تحصیالت تکمیلی
رشته و گرایش تحصیّی

مقطع

تاریخ فارغالتحصیّی

محل تحصیل
ّ

آموزشهای مرتبط با موضوع دعوت به همکاری
شرح مموزش

تعداد روزهای مموزش

محل مموزش
ّ

وضعیت گواهی ٫مدرن
ّ

فعالیتهای نهاد تهدید شود ،لطفاً به ّ
دقت تکمیل فرمایید)
تجربههای همکاری (از آنجا که ممکن است بیطرفی
ّ

محل اشتغال
سمت همکاری و
ّ

توزیع نسخ :بخش اداری .

مدیر مسئول

تاریخ پایان همکاری

شمارههای تماس
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نهاد صدور گواهی فهامه ،ارز یابی و پذیرش همکار ی

٫

٫

مهارتهای شما که با موضوع دعوت به همکاری ارتباط دارند
چگونگی کسب مهارت

شرح مهارت

سطح مهارت

عمّیاتی
مدت تجربهی
ّ
ّ

معرف که میتوانند شما را برای آغاز به همکاری توصیه نمایند را مرقوم فرمایید
لطفاً نام دو
ّ
شمارهی تماس

معرف و زمینهی اشتغال
ناا
ّ

تخصصی
زبانهای گفتگو ،نوشتار و درک
ّ

زمینهی مشنایی شما با ایشان

زبان مادری:

زبان و مؤسسهی که در منجا مموزش دیدهاید

تگو
سطح گ ُ

سطح نوشتار

تخصصی
سطح درن
ّ

اطالعات محرمانه خواهند بود.
اطالعات شخصی شما که برای آغاز به همکاری ضروریاند .تمامی این ّ
سایر ّ
محکومیت کی ری داشتهاید؟ بّه  ،خیر ؛ لط اً من را مرقوا فرمایید:
میا
ّ

میا درگیر اعتیاد (مانند اعتیاد به سیگار) یا ترن من میباشید؟ بّه  ،خیر ؛ لط اً من را مرقوا فرمایید:

لط اً مجموع دریافتی مورد انتظارتان که کیر-قابل-مذاکره میباشد را به ریال مرقوا فرمایید:
نهاد ،نق خود را فقط برای استعالا نوع و نحوهی همکاری شما با سازمانهایی که بیان فرمودهاید و بررسی مدارن تحصیّی
رسمیت می شناسد .تأییدیهی پایانی شما دایر بر پذیرش این استعالاها میباشد مگر منکه در متن ز یر
و مموزشتان را به
ّ
اما شما
چنین ا ازهای از سوی شما لغو شود .در چنین شرایطی بعید به نظر میرسد درخواست همکاری شما پذیرفته شودّ ،
اطالعات را تصدیق فرمایید.
دلیل خود را برای گروه بررسی درج فرمایید .هر نوع توضیح دیگر را نیز در ادامه درج و درستی ّ

تاریخ تکمیل ُفرا:

توزیع نسخ :بخش اداری .

متقاضی:

تاریخ و امضاا
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نهاد صدور گواهی فهامه ،ارز یابی و پذیرش همکار ی

F312
٫

٫

بخش مربوط به نهاد فهامه (کارگروه ارز یابی و پذیرش همکاری)
تاریخ مصانبه:

تاریخ دعوت به مصانبه:
تگوها و مبانث طرح شده در ریان مصانبه:
خالصهای از گ ُ

بّه

پرسشهای کّیدی مربوط به ارز یابی و پذیرش همکاری

خیر

اقدامات متقابل

اطالعات ارائه شده توسط متقاضی صادقانه بیان شدهاند؟
 ٫۱میا ّ
 ٫۲میا برای مکاز به همکاری منع قانونی و مقرراتی و ود دارد؟
 ٫۳میا مدیران مسئول سازمانهای قبّی از متقاضی رضایت داشتهاند ؟
 ٫۴میا درستی مدارن تحصیّی و مموزش مورد تأیید میباشد؟
 ٫۵میا معرفین ،متقاضی را برای مکاز به همکاری توصیه مینمایند؟
 ٫۶میا همکاری با ایشان میتواند تهدیدی برای بیطرفی باشد؟
 ٫۷میا اخالق نرفهای ایشان مناسب به نظر میرسد؟
مقتضیات نهاد سازگار و هماهنگ میباشد؟
 ٫۸میا شرایط ایشان با
ّ

 ٫۹میا نقوق درخواستی ایشان در چارچوب یا مورد تأیید میباشد؟

 ٫۱۰میا ممکن است ایشان برای شغل دیگری در نهاد توصیه شوند؟
تصمیم نهایی کارگروه ارز یابی و پذیرش همکاری
 پذیرش قطعی ایشان برای همکاری توصیه میشوند تا برای یر دورهی مزمایشی قرارداد داشته باشند.
 پذیرش مشروط مکاز به همکاری ایشان مشروط به تغییراتی است که در ادامه درج شدهاند.
اطالعرسانی شود.
رد درخواست ٫به ایشان ّ
رد درخواست پروندهی متقاضی برای این همکاری بسته شده و نسب اقتضاا ّ ٫
ّ 

تاریخ و امضاء

مسئول کارگروه ارز یابی و پذیرش همکاری:
تأییدیهی اعضای کارگروه ارز یابی و پذیرش همکاری
ناا و ناا خانوادگی

ناا و ناا خانوادگی

ناا و ناا خانوادگی

ناا و ناا خانوادگی

ناا و ناا خانوادگی

نقش

نقش

نقش

نقش

نقش
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تاریخ و امضاا

تاریخ و امضاا

تاریخ و امضاا

تاریخ و امضاا
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