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همكاري  "احتراما     استمرار  و  تداوم  آرزوي  با  كيفيت    و  ارتقاء  راستاي  در  شركت  اين  كه  ميرساند  استحضار  به  مابين  از    خدمات    في  نظرخواهي  خويش، 

زمينه هاي همكاري فيمابين روند آزمايشگاه    دتواند نقش بسيار مهمي را در بهبومشتريان را در دستور كار خود قرار داده و اعتقاد راسخ دارد كه نظر شما مي  

و چنانچه پاسخ شما كمتر از حد خوب است مند است با پاسخ گويي دقيق به سئواالت زير ما را در رسيدن به اهداف كيفي ياري نماييد.   ايفاء نمايد. لذا خواهش

                                    .ديما باش اريبا ذكر علل آن در برطرف كردن موارد هم

اداري مدير با تشكر و احترام                                                                                                                                                
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شفاف و دقيق براي انجام   رتصوي و راهنمايي بآيا اطالع رسان      

 به شما ارائه شد ، خدمات مورد درخواست
1 

 2 آيا خدمت مورد نظر شما در موعد مقرر انجام شده است      

 3 نحوه برخورد كاركنان با شما چگونه بوده است      

 4 نحوه پذيرش نمونه را چگونه ارزيابي مي كنيد       

 5 و گزارشات را چگونه ارزيابي ميكنيد  نحوه ارائه نتايج      

 جمع امتياز 

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

 

 

كنيد لطفا شرح دهيد   چگونه ارزيابي ميرا نسبت به آزمايشگاهاي ديگر كه مي شناسيد  نعت سيمانشركت تحقيق و توسعه صعملكرد آزمايشگاه   

 

 

 

 

 ساير نظرات و پيشنهادات: 

 

 نام و امضاء مشتري                          تاريخ:                                        

 آزمايشگاه شركت تحقيق و توسعه صنعت سيمان  ) بررسي فرم نظر سنجي ( 

    
 جمع بندي و اقدامات 

                                                                                                  خير                                    بله )كد اقدام اصالحي (                 دارد؟ ازين يام اصالح به اقد ايآ

تاريخ و امضاء اداري مدير         

  3331954119كد پستي  –شركت تحقيق و توسعه صنعت سيمان  –جنب كارخانه سيمان آبيک  –قزوين   –اتوبان تهران   80ن را به آدرس : كيلومتر لطفا پس از تكميل فرم آ تلفن :  

 فرماييد . 
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