کد مستندRDCCI -FR-P008-002 :
بازنگری00 :

شركت تحقيق و توسعه صنعت سيمان

تاریخ صدور1400/01/01 :

فرم نظر سنجي از مشتريان
نماينده محترم شركت:

جناب آقاي /سركار خانم:
با سالم و احترام

با آرزوي تداوم و استمرار همكاري في مابين ب ه استحضار مي رساند كه اين شركت در راستاي ارتقاء كيفيت خدمات خويش ،نظرخواهي از مشتريان را در دستور
كار خود قرار داده و اعتقاد راسخ دارد كه نظر شما مي تواند نقش بسيار مهمي را در بهبود روند آزمايشگاه زمينه هاي همكاري فيمابين ايفاء نمايد .لذا خواهشمند
است با پاسخ گويي دقيق به سئواالت زير ما را در رسيدن به اهداف كيفي ياري نماييد.
با تشكر و احترام
مديرآزمايشگاه
نظر مشتري(امتياز)
رديف
1

سئوال

3

نحوه برخورد كاركنان با شما چگونه بوده است

6
7

0

انجام خدمات مورد درخواست  ،به شما ارائه شد

2

5

4

3

2

1

ضعيف

آيا اطالع رساني و راهنمايي بصورت شفاف و دقيق براي
آيا خدمت مورد نظر شما در موعد مقرر انجام شده است

4

عالي

خوب

متوسط

ضعيف

خيلي

توضيحات

نحوه پذيرش نمونه و ارسال نتايج را چگونه ارزيابي
مي كنيد
ارزيابي شما از به روز بودن و ميزان دانش فني آزمايشگاه
چه مي باشد
عملكرد آزمايشگاه از نظر صحت ،دقت و شفافيت در
انجام كار چگونه ارزيابي مي كنيد
دسترسي به مديريت آزمايشگاه و پرسنل فني در صورت
لزوم چگونه بوده است

جمع امتياز
چنانچه درخواست خالف مقررات از جنابعالي شده است لطفا آن را مرقوم فرمائيد  .با ذكر مورد و فرد مورد:

عملكرد آزمايشگاه شركت تحقيق و توسعه صنعت سيمان را نسبت به آزمايشگاهاي ديگر كه مي شناسيد چگونه ارزيابي ميكنيد لطفا شرح دهيد.

نحوه آشنائي شما با آزمايشگاه به چه صورت بوده است؟
ساير نظرات و پيشنهادات:

تاريخ:

نام و امضاء مشتري

آزمايشگاه شركت تحقيق و توسعه صنعت سيمان ( بررسي فرم نظر سنجي )
جمع بندي و اقدامات انجام شده:

مديرآزمايشگاه تاريخ و امضاء

