
                                                                                                                                                                      
 ) سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور-٧( ٢٨رم ف

 رسول اکرم(ص):
 ه ای لطف آميز تکريم کند و غم او را بزدايد همواره در سايه جاودان لطف الهی است.هرکس برادر مسلمان خود را با کلم

 طرح تكريم) 8فرم نظر سنجي ارباب رجوع(موضوع ماده ) :1الف (
 

 مشخصات تکميل کننده:
 زن : جنسيت  مرد   

 ٢٠-٣٠               :   سن     ۴٣١-٠ ۵٠-۴١ ۵وباالتر١ 
 تحصيالت : 

 فوق ليسانس و باالتر    ليسانس               فوق ديپلم ديپلم          مزير ديپل    

 علت مراجعه شما به اين مرکز چه بوده است؟ -١
 برای انجام کارتان به کدام واحد مراجعه نموديد؟ -٢
  زياد تا حدودی کم  آيا با مراحل انجام کارتان آشنا بوديد؟ -٣
  خير بلی فت خدمت شما امکانات مناسب دارد؟آيا محل واحد مورد مراجعه برای دريا -٤
 خير بلی   آيا متصدی انجام خدمت در محل کار خود حضور داشتند؟ -٥
 خير بلی آيا خدمت مورد نظر در موعد مقرری که به شما اعالم شده بود انجام شده است؟ -٦
 چهارباروبيشتر بار سه دوبار يک بار برای انجام کار خود چند بار به دستگاه مراجعه کرده ايد؟ -٧
 علت مراجعه مکرر به دستگاه کدام يک از موارد زير بوده است؟ -٨

  طوالنی بودن فرايند انجام کار عدم حضور متصدی انجام کار ناقص بودن مدارک        

 روال عادی اداری              اطالع رسانی ضعيف نقص قوانين و مقررات        

          و ساير موارد ذکر شود:

        خوب         متوسط      نحوه برخورد کارکنان با جنابعالی چگونه بوده است؟     مطلوب -٩
 نامطلوب

 خير    احدودیت آيا راهنمايی الزم جهت انجام کار و رفع مشکالت احتمالی صورت گرفته است؟ بلی -١٠
 خير  بلی کار شده است؟آيا درخواست خالف مقررات جهت انجام  -١١
 زياد      متوسط   کم در مجموع چقدر از نتيجه مراجعه خود به اين واحد راضی هستيد؟ -١٢
 نام فرد يا افرادی که مناسب ترين برخورد را با شما داشته اند ذکر کنيد.(در صورت تمايل) -١٣

 ر صورت تمايل)نام فرد يا افرادی که برخورد نامناسب با شما داشته اند ذکر کنيد. .(د -١٤

 لطفًا نظرات و پيشنهادات خود و يا توضيحاتی در مورد هر يک از سئواالت فوق را برای اصالح امور نويسيد؟ -١٥

 در صورت تمايل اين قسمت را تکميل نماييد. -١۶

 تاريخ مراجعه               شماره تماس                   نام ونام خانوادگی
                      امضاء

 با سپاس                                                                                                                                                       
 کميته طرح تکريم مردم              
 درمانی گيالن واحد بين الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی                
 

 

 


