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 غدیر سازه افالک آسانبر مهندسی شرکت
  

 ساکنین نظرسنجی فرم
 

 

 گرامی مشترک

  احترام و سالم با
 راستای در .نماییم می قدردانی و تشکر اید برگزیده خود ساختمان آسانسور نگهداری و تعمیر مشاوره؛ برای را شرکت این اینکه از

 همانا که هدف این به رسیدن در را ما ذیل فرم تکمیل با لطفاَ. باشیم می شما ارزشمند نظرات نیازمند خود قوت و ضعف نقاط شناسایی

 .فرمایید یاری باشد می شما رضایت جلب

 

 مشخصات مشترک:

 .........................نام ساختمان..................................................... .تحصیالت...............میزان  .......................................نام و نام خانوادگی.........................

 ............ ................./ ....../.اریخ تکمیل فرم........ت ..............................................................................)درصورت تمایل(..... تلفن همراه ...........واحد................

 
 پشتیبانی در رفع مشکالت فنی و یافتن ایرادات موجود: کارشناسانمهارت و دانش فنی  -1

 ⃝عالی                         ⃝خوب                         ⃝متوسط                         ⃝ضعیف                         ⃝ضعیف خیلی 

 :نحوه انجام بازرسی های دوره ای و خدمات فنی -2

 ⃝عالی                         ⃝خوب                         ⃝متوسط                         ⃝ضعیف                         ⃝ضعیف خیلی 

 :رفتهمیزان رضایتمندی از تحویل سرویس مطابق با توافقات صورت گ -3

 ⃝عالی                         ⃝خوب                         ⃝متوسط                         ⃝ضعیف                         ⃝ضعیف خیلی 

 :میزان رضایتمندی شما از حل مشکل و عدم تکرار مشکل پس از مراجعه حضوری کارشناسان پشتیبانی -4

 ⃝عالی                         ⃝خوب                         ⃝متوسط                         ⃝ضعیف                         ⃝ضعیف خیلی 

 :میزان در دسترس بودن کارشناسان پشتیبانی در مواقع الزم -5

 ⃝عالی                         ⃝خوب                         ⃝متوسط                         ⃝ضعیف                         ⃝ضعیف خیلی 

 :هنگام مراجعه حضوریپشتیبانی در  کارشناسانو حضور سروقت میزان رضایتمندی شما از وقت شناسی  -6

 ⃝عالی                         ⃝خوب                         ⃝متوسط                         ⃝ضعیف                         ⃝ضعیف خیلی 

 :میزان رضایتمندی شما از نحوه برخورد کارشناسان پشتیبانی -7

 ⃝عالی                         ⃝خوب                         ⃝متوسط                         ⃝ضعیف                         ⃝ضعیف خیلی 

 :می کنیدبا توجه به سواالت فوق تا چه حدی  ما را به دیگران معرفی  -8

 ⃝عالی                         ⃝خوب                         ⃝متوسط                         ⃝ضعیف                         ⃝ضعیف خیلی 

 نحوه آشنایی با شرکت: -9

 

 :اتو پیشنهاد اتانتقاد -10

     

 

 می گردد.غدیر تکمیل  سازه افالک آسانبر مهندسی این قسمت توسط شرکت

 جمع بندی کلی
 / مجموع( 40)

 حسن شهرت
 (8)سوال 

 برخورد نحوه و ادب
 (7 سوال)

 وقت شناسی
 (6-5)سوال 

 مهارت و دانش فنی
 (4-3-2-1)سوال 

 خصیصه

 امتیاز  20    از  .......... ..........  از    10 ..........  از    5 ..........  از    5 ..........  از    5
 

 تاریخ بازنگری : 15/12/1396 .باشد می غدیر سازه افالک آسانبر مهندسی شرکت به علقتم مدرک این صفحه 1 از 1

 


