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مشتري گرامي /  شركت محترم    
   

ضمن تشكراز خريد محصوالت و خدمات فني و مهندسي گروه ماشين سازي تبريز, خواهشمند است با پر كردن وارسال 
ــوارد ارائـه شـده جـهت بررسـي  اين فرم ما را در جهت اصالح و بهبود مستمر خدمات ياري فرمائيد . بديهي است كليه م
ــا  آماري مركز مطالعات و برنامه ريزي خدمات فني و بازسازي بوده و بر روابط كاري متقابل تاثيرمثبت خواهد داشت, ب
ــي و مهندسـي توسـط كارشناسـان ايـن شـركت  توجه به اينكه موارد پرسش در ارتباط با كيفيت و نحوه ارائه خدمات فن

ميباشد ,لذا خواهشمند است با دقت تكميل فرمائيد . 
    

تيپ ماشين :                                         شمار سريال :                                 نام شركت :   
 

١-تاريخ و مدت آخرين حضور كارشناسان اعزامي در آن شركت : 
 

٢- تعداد كارشناسان اعزامي به شركت شما چند نفر بوده است؟ در صورت تمايل اسامي آنها را ذكر نمائيد . 
       يک نفر                دو نفر                سه نفر                  ساير موارد(ذکر شود)  

٣- حنوه حضور افراددر حمل کار چگونه بوده است ؟ 
       مرتب و مبوقع              نامرتب وىب موقع                تا اندازه اى مرتب                ساير موارد(ذکر شود) 

٤- ميزان احساس مسئوليت افراد نسبت به مشا و کارگاه مشا و استفاده از وسايل چگونه بوده است؟ 
       خيلى خوب                   خوب                         متوسط                      ساير موارد(ذکر شود) 

٥- حنوه برخورد کارشناسان با مديريت وکارکنان شرکت مشا چگونه بوده است ؟  
       خيلى خوب                   خوب                         متوسط                      ساير موارد(ذکر شود) 

٦- ميزان جديت کارشناسان در مواجهه با کار حموله چگونه بوده است ؟    
       خيلى خوب                   خوب                         متوسط                      ساير موارد(ذکر شود) 

٧- نحوه انتقال اطالعات مورد لزوم طبق قرارداد به كارشناسان و افرادشما چگونه بوده است ؟    
       خيلى خوب                   خوب                         متوسط                      ساير موارد(ذکر شود) 

ــادات مطروحـه از کيفيـت خدمـات ارائـه شـده وحمصـوالت توليـدى چگونـه بـوده اسـت ؟                    ٨- برخوردکارشناسان در قبال انتق
قانع کننده                     مودبانه                       بيطرفانه                       ساير موارد(ذکر شود) 

٩- ميزان رضايتمندى مشا از توان علمى , فىن و کارى کارشناسان چگونه بوده است ؟ 
       خيلى خوب                   خوب                         متوسط                      ساير موارد(ذکر شود) 

١٠- کارشناسان از چه امکانات رفاهى مشا استفاده کرده اند؟ 
        محل اسكان                   سرويس اياب و ذهاب                  تلفن و فكس               ساير موارد(ذكر شود) 

 


