
 

 

 مبتنی بر مدل سروکوال پرسشنامه ارزیابی رضایت مشتری

 
و دریافت نظرات سازنده در جهت  مشتریان شرکتبا احترام پرسشنامه حاضر جهت سنجش میزان رضایت 

ضمن تشکر از اختصاص وقت گرانبهایتان طراحی گردید است. و ارج نهادن به مشتریان محترم  تأمین نظرات

 به تکمیل پرسشنامه حاضر خواهشمند است پاسخ سواالت ذیل را ارائه فرمایید.

 

ها در یکی از گزینه لطفاً میزان رضایت خود را در مورد هر سوال با انتخاب و کپی کردن عالمت 
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 1 پرسنل واحد فروش یو آراستگ یظاهر تیوضع     

 2 دیجد یها یو فناور زاتیشرکت از تجه یبرخوردار     

 3 اتیجهت رفع شکا یارائه شده و اقدامات اصالح یپاسخها تیفیک     

 4 اتیبه موقع به شکا ییپاسخگو     

 5 با رقبا سهیمحصوالت شرکت در مقا متیق     

 6 با رقبا سهیارائه خدمات شرکت در مقا یکل تیفیک     

 7 نحوه ارائه خدمات پس از فروش تیفیک     

 8 آن یهایژگیاطالعات ارائه شده در مورد محصول و و تیفیک     

 9 یو ارتباط یفن یتسلط پرسنل واحد فروش بر مهارتها     

 10 انیمشتر یازهایبه ن عیسر ییپاسخگو     

 11 انیمشتر ازیفروش مورد ن یاستهایقرار دادن به موقع اطالعات و س اریدر اخت     

 12 نحوه برخورد پرسنل اداره فروش     

 13 ارتباط به پرسنل واحد فروش و در دسترس بودن آنها یسهولت در برقرار     

 14 به موقع محصول لیتحو     

 15 با محصوالت رقبا سهیمحصوالت شرکت در مقا یکل تیفیک     



 

 

 16 محصوالت شرکت یبسته بند تیفیدر ک یطیمح ستیز یجنبه ها تیرعا     

 17 و اعتماد شرکت نانیاطم تیقابل     

 18 یمدار یتوجه و تمرکز شرکت بر اصل مشتر     

 19 )برند( شرکت یشهرت و اعتبار نام تجار     

 20 و ...( تیبا شرکت )فکس , تلفن , وب سا یارتباط مشتر یراهها     

 21 گرانیمحصوالت شرکت به د یبه معرف لیتما     

 22 شرکت دیمحصوالت جد دیبه خر لیتما     

 23 مجدد محصوالت شرکت دیبه خر لیتما     

 24 وجوه افتیشرکت در در یریانعطاف پذ     

 25 یبا ارزش بودن محصول در مقابل وجه پرداخت     

 26 انیمشتر یازهایاز ن عیو سر حیپرسنل واحد فروش در درک صح یسع     

 27 نظم و دقت پرسنل شرکت در ارائه خدمات فروش     

 28 پرسنل شرکت در ارائه خدمات فروش یعالقمند     

 29 محصوالت شرکت تیفیبه ک نانیاطم تیقابل     

 30 شما رشیپذ اریمحصوالت با مع یتطابق مشخصات فن زانیم     

 

 


