
(سُامي خاظ)   ضزكت تًليذي مًتًر،گيزتكس ي اكسل سايپا
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5 از 1                صفحه 

:                ضمارٌ 

:                تاريخ 

                           پرسشنامه ممیسی فرآیند

اقـــــالم ورودی: فصل اول                             

:محػًل مًرد مميشي :                            ياحذ مًرد مميشي /ساسمان:                       وام تاميه كىىذٌ اغلي

:فزآيىذ مًرد مميشي :                                   ضمارٌ فىي 

پزسصرديفمًضًع
 يسن 

(K)

(M)سطح اوطثاق 

اوذاسٌ گيزي

آيا كليٍ مًارد كىتزلي مزتًط تٍ الالم يريدي مطاتك تزوامٍ كىتزل تزرسي ضذٌ ي 

سًاتك آن مًجًد مي تاضذ ؟

آيا آسمًوُاي ديرٌ اي الالم يريدي مطاتك تزوامٍ كىتزل اوجام ضذٌ ي سًاتك آن 

مًجًد مي تاضذ ؟

آيا تعذاد ي پزيًد ومًوٍ تزداري الالم يريدي مطاتك تزوامٍ كىتزل مي تاضذ ؟

آيا يضعيت تاسرسي ي آسمًن الالم يريدي مطخع مي ضًد ؟

طزح ريشي

آيا طزح كىتزل الالم يريدي تُيٍ ضذٌ ي اس كفايت السم تزخًردار مي تاضذ؟

آيا مذارن فىي اس جملٍ ، ومطٍ، استاوذارد ي ضىاسىامٍ فىي تزاي الالم يريدي مًجًد 

مي تاضذ ؟

آيا طزح كىتزل تا مذارن فىي اس جملٍ ومطٍ ، استاوذارد ي ضىاسىامٍ فىي اوطثاق 

دارد؟

آيا تعذاد ي تىايب ومًوٍ تزداري تا تًجٍ تٍ َطذار َاي كيفي، ضكايات ي تزگطتي 

َاي مطتزي تاسوگزي مي گزدد؟

محػًل

آيا الالم يريدي وامىطثك ، تطًر مىاسة، ضىاسايي ي تعييه تكليف مي ضًد ؟

آيا ضزايط محيطي پذيزش ،اوثارش ي وگُذاري الالم يريدي مىاسة مي تاضذ ؟

آيا ضزايط تستٍ تىذي ي جاتجايي الالم يريدي رعايت مي ضًد ؟

آيا كىتزل مًجًدي تػًرت مىاسة اوجام مي پذيزد ؟

آيا تٍ َمزاٌ محمًلٍ َاي الالم يريدي تست ريپًرت ارسال مي گزدد ؟

تجُيشات

آيا كاليثزاسيًن تجُيشات تاسرسي ي آسمًن تطًر مىاسة اوجام مي پذيزد ؟

آيا تجُيشات تاسرسي ي آسمًن مزتثط تا الالم يريدي مطاتك طزح كىتزل تاميه ي 

مًرد استفادٌ لزار مي گيزد ؟

آيا پزسىل مزتثط تا كيفيت الالم يريدي اس غالحيت كافي تزخًردار مي تاضىذ ؟


