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  فرم  نظر سنجی مشتریان

 1از        1:     صفحه  01/10/49 :تاریخ بازنگری  10:  بازنگری  LQS-F- 407-02: کد مدرک 

 

 :تاریخ                                            :                                             واحد/ شرکت

 :سمت  :نام تکمیل کننده

جاد ارتباط متقابل با ، با هدف ارتقاء خدمات خود و ایآزمایشگاه اندازه گیری و کالیبراسیون شرکت فروردین کاال پیمان

از اینرو خواهشمند است با پاسخ به موارد ذیل، ما را در . افزایش میزان رضایت مشتریان خود دارد، سعي در مشتریان

در صورتي که امکان پاسخگویي به موارد ذیل در حال حاضر میسر نمي باشد  .رسیدن به این هدف بیش از پیش یاری نمایید

انتقادات و پیشنهادات  .فرمائید FAX ، 100-99433141شماره رابه  مربوطه فرم ،خواهشمند است پس از تکمیل

  .سازنده شما موجب بهبود خدمات خواهد بود

 : خدمات درخواستي

  دستگاه آموزش -٣                                نصب و راه اندازی دستگاه  -٢ کالیبراسیون  -١

 .ارزیابي فرمایید "است؟لطفا ارائه اطالعات فني از طرف کارشناسان فني این شرکت در چه سطحي بوده -١

 ضعیف                     زیر حد متوسط             متوسط                    خوب                    عالي 

 میزان برخورداری، از فرهنگ مشتری مداری پرسنل اداری را چگونه ارزیابي مي کنید؟ -٢

 ضعیف                     زیر حد متوسط             متوسط                    خوب                    عالي 

 میزان رضایت شما از کیفیت خدمات ارائه شده توسط کارشناسان فني چقدر است؟ -٣

 ضعیف                     زیر حد متوسط             متوسط                    خوب                    عالي 

 را چگونه ارزیابي مي کنید؟ کالیبراسیون/نصبزان برخورداری از فرهنگ مشتری مداری توسط کارشناسان فني می -۴

 ضعیف                     زیر حد متوسط             متوسط                    خوب                    عالي 

 کالیبراسیون در خصوص نحوه استفاده و نگهداری را در چه سطحي ارزیابي مي کنید؟/نصبآموزشهای ارائه توسط کارشناسان فني  -۵

 ضعیف                     زیر حد متوسط             متوسط                    خوب                    عالي 

 ، را چگونه ارزیابي مي کنید؟که نشان دهنده میزان دانش فني اوستکالیبراسیون /نصبعملکرد کارشناسان فني  -٦

 ضعیف                     زیر حد متوسط             متوسط                    خوب                    عالي 

 را چگونه ارزیابي مي کنید؟کالیبراسیون /نصبکارشناسان فني  میزان مشارکت، راهنمایي و اطالع رساني در مواقع ضروری با -٧

 ضعیف                     زیر حد متوسط             متوسط                    خوب                    عالي 

 ؟نحوه اطالع رساني در خصوص وضعیت درخواست های کالیبراسیون را چگونه ارزیابي مي کنید -٨

 ضعیف                     زیر حد متوسط             متوسط                    خوب                    عالي 

 ونه ارزیابي مي کنید؟گبه طور کلي عملکرد آزمایشگاه فروردین کاال پیمان را چ -٩

 ضعیف                     زیر حد متوسط             متوسط                    خوب                    عالي 

 یا گسترش خدمات شرکت فروردین کاال پیمان دارید؟اتي برای بهبود و پیشنهادچه ** 


