پرسشنـامـه ارائه خـدمات مشاوره
(لطفاً تمامی قسمت های موجود در پرسشنامه را تکمیل فرمایید .ضمناً کلیه مطالب مندرج در این پرسشنامه محرمانه تلقی خواهد شد)

 )1مشخصات مجموعه:
نام رسمی ویا ثبت شده:
مدیر ارشد:

نماینده مدیریت /مدیر تعالی:

نماینده مدیریت  /مدیر تعالی:

مدیر تضمین کیفیت:

مدیر کارخانه(درصورت وجود):

مدیر آموزش:

شخص مرتبط در پروژه /سمت:

شماره تماس مستقیم  /موبایل:

نوع فعالیت سازمان:
آدرس دقیق پستی:
تلفن:

فکس:

وب سایت:

ایمیل:

) 2چگونه با خدمات موسسه  IMQ Academyآشنا شده ايد:

مشتریان قبلی

دوره های آموزشی

کنفرانس ها و تبلیغات

IMQ

وب سایت

سایر . . . . . . . . . . . . . .
)3تعداد پرسنل بر اساس چارت سازماني(تعداد معاونین،تعداد رئیس اداره،تعداد کارشناسان)....؟
 )4آيا مجموعه جزئي از يك مجموعه /سازمان بزرگتر است؟

ارگان11-
يك) 1
)5مجموعه 2
خصوصي است يا دولتي؟
)6لطفا مشتريان عمده مجموعه را ذكر نماييد:
)7آيا مجموعه در دامنه مورد نظر قبال گواهينامه سيستمي  /كيفي  /استاندارد/گريد و .....دريافت نموده است؟
خیر

بلی

نام استاندارد:

شرکت گواهی دهنده:

)8تعداد پرسنل ونام محل هاي مورد نظر براي دريافت خدمات مشاوره (اعم از دفتر مرکزی،کارخانه،سایر ساختمان ها،
کارگاه ها،انبارهاو)......
نام محل

آدرس

تلفن

تعداد پرسنل رسمي

فكس

تعداد پرسنل پيمانكار
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)9تعداد عناوين شغلي(در صورت نیاز به دریافت خدمات مشاوره استاندارد00001وحوزه منابع انسانی)؟
)01پروژه مشاوره مورد نياز:

 EFQMسطح تعهد به تعالی جوایز ملی

مدیریت دانشKM

 EFQMسطح تقدیرنامه جوایز ملی

سیستم مدیریت آموزش ISO 10015

 EFQMسطح تندیس جوایز ملی

نظام تایید صالحیت آزمایشگاه ISO/IEC17025

 INQAدر سطح اهتمام

استاندارد رسیدگی به شکایات مشتری ISO10002

 INQAدر سطح اشتهار

استاندارد سنجش رضایت مشتری ISO10004

 INQAدر سطح تندیس

پایش واندازه گیری رضایت مشتریانCSM

مدیریت استراتژیك
کارت امتیازدهی متوازنBSC

مدیریت ارتباط با مشتری CRM
مدیریت زنجیره تامینSCM

مهندسی مجدد فرآیندها BPR & BPM

بهینه کاویBenchmarking

نظام آراستگی محیط کار5S

استقرار مدیریت بهداشت،ایمنی و محیط زیست)(HSE

سایر پروژه ها:
)00تاكنون در كداميك از جوايز زير شركت كرده ايد؟(در صورت حضور سال،سطح و امتیاز خود را عنوان نمایید)

سال:
امتیاز:
سطح :
جایزه ملی بهره وری
سال:
امتیاز:
سطح :
جایزه ملی کیفیت
سال:
امتیاز:
جایزه منابع انسانی ایران سطح :
سال:
امتیاز:
جایزه مدیریت سبز ایران سطح :
سایر جوایز .........................................................................................................................................:
)02آيا نياز به خدمات آموزشي داريد؟

خیر

بلی،در صورت نیاز به آموزش های خاص ،لطفا مشخص فرمایید:

)03لطفا چارت سازماني مجموعه را به صورتي كه سطوح مختلف سازمان را منعكس كند به پيوست ارائه دهيد( .مهم)
 )04لطفا ليست فرآيندهاي اصلي و فرعي سازمان را مشخص فرماييد(.مهم)
)05مشخصات تكميل كننده:

نام و نام خانوادگی:
سمت:

مهر و امضاء:
تاریخ:

اقدام کننده :فاطمه پیوندی -کارشناس امور قراردادها و کنترل پروژه
فکس00080088:
تلفن  00192500:داخلی 050
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