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امتیاس ادارٌ 

 کل
 امتیاس دفتز

 بزاساس يظايف تًلیدی/خدماتی ياحد در کیفیت کىتزل مديز عملكزد 1

    2 تاًک اعالعاتی استاًذاردّای هَرد ًیاس ارائِ هستٌذات هثٌی تز ایجاد  1-1

ًْایی/خذهات ارائِ ضذُ ٍ ضزایظ  هحصَل ٍ فزآیٌذ اٍلیِ، هَاد تاسرسی ٍكٌتزل سهیٌِ در هستٌذات ارائِ  1-2

 ًْایی/خذهت  ٍرٍد هَاد اٍلیِ ٍ خزٍج هحصَلًگْذاری در كلیِ هزاحل تَلیذ ٍ/یا خذهت ٍ تاییذ كیفیت 
8    

حضَر توام ٍقت ٍ هَثز تز كیفیت ًٍظارت تز كالیثزاسیَى ادٍاری ٍسایل سٌجص، ًظارت ٍ تاییذ فعالیت   1-3

 رٍساًِ ٍ هاّیاًِ در عَل سال ارسیاتی  كیفیت كٌتزل ّای ٍثثت ًتایج آسهَى ٍگشارش *ّای آسهایطگاُ
6    

تَلیذ ضذُ /خذهات ارائِ ضذُ  تِ  ٍ ضذُ اخذ ّای ًوًَِ آسهَى ًتایج تزاساس كیفیت تْثَد تعییي هیشاى   1-4

 صَرت ًوَدار هقایسِ ای تا سال قثل تا ارائِ درصذ تْثَد تا دالیل هستٌذ
8    

    5 ّوکاری ٍ ًظارت تز استقزار سیستن ّای هذیزیت كیفیت  1-5

    2 ارائِ گَاّیٌاهِ ّا ٍ هستٌذات آهَسش پزسٌل هَثز تزكیفیت  1-6

  /اوجمه َا ي تشكل َا کل ادارات / ساسمان با کیفیت کىتزل مديز َای َمكاری 2

    5 كطَری ٍ سایز اًجوي ّا ٍ تطکل ّای تخصصی هزتثظ /استاًی كیفیت كٌتزل جاهعِ در فعالیت عضَیت/   2-1

در سهیٌِ تزٍیج فزٌّگ استاًذارد ٍ تزگشاری سویٌارّای علوی /  كل ادارت/  ساسهاى تا فعال ّوکاری  2-2

 تزٍیجی

6    

 فىی ي علمی فعالیت َای   3
    3 تحصیلی هذرک آخزیي   3-1

    7 ساتقِ كار ٍ فعالیت تِ عٌَاى هذیز كٌتزل كیفیت  3-2

    5 تخصصی هزتثظ سویٌارّای ٍ آهَسضی ّای دٍرُ ارائِ گَاّی هعتثزحضَر فعال در  3-3

    6 تَلیذی/خذهاتی ًَآٍری ٍ تْثَد كیفیت هحصَالت تا هستٌذ در ارتثاط تحقیقاتی فعالیت ّای   3-4

    7 هحصَالت/خذهات ٍ اٍلیِ هَاد كیفیت، كٌتزل كیفیت، ّای سهیٌِ در كتاب ٍ/یا هقالِ رائِا  3-5

    10 الوللی تیي ٍ هلی استاًذارّای تذٍیي در هطاركت یا ٍ تذٍیي  3-6

ٍ داًطگاُ:عقذتفاّن ًاهِ هزتثظ، ّوکاری پایاى  علوی ٍ فٌی صٌعت ارتثاط ایجاد سهیٌِ در فعالیت  3-7

 ًاهِ/تحقیقات ٍ كارآهَسی داًطجَ/ ٍ...

5    

ٍ  تخصصی رضتِ تا هزتثظ افشارّای اًگلیسی/آلواًی/فزاًسِ، هْارت ّای ّفت گاًِ ٍ ًزم ستاى تِ تسلظ  3-8

  فعالیت
3    

    3 كیفیت كٌتزل فزآیٌذ ٍ تخصصی رضتِ تذریس/ سخٌزاًی در داًطگاُ ّا/ هزاكش علوی هزتثظ تا  3-9

 اجتماعی ي حزفٍ ای رفتارَای  4

    2  ضایستِ ضخصیت ٍ كاری اخالق اس هٌذی تْزُ  4-1

    5  اثزتخص درٍى ٍ تزٍى ساسهاًی ارتثاط  4-2

    2  ًظن ٍ تزتیة هستٌذات ارسالی   4-3

    100 کل جمع 

 کیفیت                            مديزعامل ياحد تًلیدی                                       مديز کل استان              مديزکىتزل

امضا                                                   امضا                                                      امضا                                                                         

 كٌتزل هذیز 

 كیفیت

  كویتِ استاًی

 تأییذ اعضای كویتِ استاًی تزرسی كٌٌذُ تِ هٌشلِ رٍیت ٍ تزرسی اصل هستٌذات هٌذرج در ایي جذٍل ٍ كپی تزاتز اصل تَدى هی تاضذ .  تذکز :
هذیز كٌتزل كیفیت الشاهی است. تَلیذ تَسظ*استقزار آسهایطگاُ در ٍاحذ تَلیذی تزای اًجام رٍساًِ آسهایص ّای رٍتیي هَاد اٍلیِ ٍ... فزاٍردُ ًْایی، كٌتزل ٍ ًظارت رٍساًِ حسة 

تَلیذ تَسظ هذیز كٌتزل كیفیت الشاهی است.*استقزار آسهایطگاُ در ٍاحذ تَلیذی تزای اًجام رٍساًِ آسهایص ّای رٍتیي هَاد اٍلیِ ٍ... فزاٍردُ ًْایی، كٌتزل ٍ ًظارت رٍساًِ حسة 

 سازمان ملی استاندارد ايران

 


