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 نمونه پرسشنامه سنجش رضایت مشتریان 

 مشتری گرامی؛

 پاسخ شما به سوالات زیر، به ما در ارائه هر چه بهتر خدمات کمک خواهد کرد. پیشاپیش از همکاری شما سپاسگزاریم.

 مورد نظر خود را انتخاب نمایید.در هر یک از سوالات زیر، گزینه ی 

 

چقدد ر تمتمددار  تر  ددده م مالام بددو ال  رندد  ...  دده سددایر   سددتانا انددنایان یددا  م ددارتن مددو   .1

 یک ع   رت تنتخاب دنی .( 11توصیه دنی ؟ )تز یک تا 

بللله ااتملللاد بیلللیار زیلللاد ایللل       11     9      8     7     6     5    4       3      2     1اصلللاا ااتملللاد نلللدارد              

 کار را می کنم

  ریافت م مالا  سترسی  ه م بور تا چه تن تزه  رتی نما سا ه  و ؟ .2

 ضعیف         متوسط        خوب           بییار خوب          عالی    

 نی ؟ تنش   مهارل فر نن گان م بو ال ا ترتئه دنن گان م مال  رن  ... رت چگونه ترزیا ی می د .3

 ضعیف         متوسط        خوب           بییار خوب          عالی   

 فر نن گان م بو ال ا ترتئه دنن گان م مال  رن  ... رت چگونه ترزیا ی می دنی ؟   ستانه ت ب   رفتار .4

 ضعیف         متوسط        خوب           بییار خوب          عالی   

 م بورا م مت  رن  .... چه میزتن تست؟رضایت دلی نما تز  .5

 ضعیف         متوسط        خوب           بییار خوب          عالی 

 دیفیت م بو الا م مال  رن  ... رت  ر مقایسه  ا رقبا چگونه ترزیا ی می دنی ؟ .6

 ضعیف         متوسط        خوب           بییار خوب          عالی  

 م مال  رن  ... رت  ر مقایسه  ا رقبا چگونه ترزیا ی می دنی ؟قیمت م بو الا   .7

 ضعیف         متوسط        خوب           بییار خوب          عالی  

 م بورا م مت  رن  ... تا چه تن تزه  ا تنتظارتل نما مطا قت  تنته تست؟ .8

 یار زیادبییار کم         کم             متوسط          زیاد          بی

 ایا  ر این ه    اره م مالا سایر م بو ال  رن  ... رت مری تری   تز انها تستفا ه موت ی  در ؟  .9

 باه         خیر        مطمئ  نییتم 

مهدددر تدددریت   یلتدددان  دددرتی  تقددد تا  ددده مریددد  م بدددو الا مددد مال  رنددد  ... چددده  دددو ؟   .11
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 ..............................................   طفا ناا م بورا نخص یا نعبه ترتئه   ن ه م مت رت ذدر دنی . .11

 ؟ تری سطح م بو الا م مال  رن  ....  رتی  هبو   چه پیشنها ی .12
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................؟ )ایلل  سللواد را بللا هوصلله بلله صللنعل ت اللوز   عالیللل خللود ................................................................................ .13

 هکمیل کنید(

ل ت اللوز   عالیللل خللود ................................................................................................؟ )ایلل  سللواد را بللا هوصلله بلله صللنع .14

 هکمیل کنید(
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 هکمیل کنید(

 

پرسشللنامه ارائلله شللد  بلله منظللور هاریرللات بللازار ت رضللایل سللننی مشللتریاد، صللر ا صن لله  موزشللی داشللته ت بللرای هوصلله   

شلما مخاب لاد بیالاتد مارکتینل  بلا نمونله سلوالات رایل  در ایل  الوز  هع یله شلد  اسلل. هوصلیه ملی  شنایی هر چه بیشتر 

ماالولات خلود ت ت اخلدم ،شود به منظور اننام هاریرلات بلازار از پرسشلنامه هلای شخالی سلازی شلد  متناسلت بلا صلنعل

ی در اللوز   ،سللت بللا صللنعل خللودهاریرللات بللازار متنا کیدللی یللاکمللی  اسللتداد  نماییللد. چنانرلله بللرای ههیلله پرسشللنامه

ت هولیللد مااللود یللا خللدمل صدیللد، نیازسللننی مشللتریاد ت ... سللننش رضللایل مشللتریاد،  گللاهی از برنللد، هعیللی  پرسللنا، 

 گیرید.با ما هماس بنیاز به مشاتر  دارید، می هوانید هاایل داد  های به دسل  مد ، 

 

فبد  سدوا قدانون ئدرتئر رتیانده  رگونده  12مدا ه ا ندز   یلا  ماردتیندم م فدوس تسدت    بدد  پرسشدنامهددلیه مقوق مدا ی   معنوی تیدت ** 

 **.  پیگر  قانونی  تر  دپی  ر تری ممنوع  و ه
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