
کت  نام شر

ضعيف   خوب   عالي   ميزان رضايت از قيمت غرفه ها توسط وزارت نفت با توجه به خدمات ارائه شده؟

ضعيف   خوب   عالي   ميزان رضايت از متراژ واگذار شده با توجه به محدوديت ايجاد شده؟

ضعيف   خوب   عالي   ميزان رضايت از تسهيالت و تجهيزات جانبي ارائه شده توسط مجری ؟

ضعيف   خوب   عالي   ميزان رضايت از وضعيت امنيت سالنهای انجمن؟

ضعيف   خوب   عالي   ميزان رضايت از وضعيت نظافت سالن ها؟

ضعيف   خوب   عالي   ميزان رضايت از برنامه زمانبندی مجری جهت ساخت غرفه ها؟

ضعيف   خوب   عالي   ؟(... نور، تهويه، امكانات محيطي و  )ميزان رضايت از وضعيت محيطي سالن ها

ضعيف   خوب   عالي   ميزان رضايت از نحوه برخورد همكاران دبيرخانه انجمن؟

ضعيف   خوب   عالي   ميزان دسترسي شما به مسئولين انجمن جهت پاسخگويي و راهنمايي؟

ضعيف   خوب   عالي   نحوه جانمايي غرفه توسط استصنا را چگونه ارزيابي مي نمائيد؟

ضعيف   خوب   عالي   ميزان رضايت از تعامل وزارت نفت با انجمن ؟

ضعيف   خوب   عالي   عمكرد وزارت نفت را در نحوه تخصيص فضا چگونه ارزيابي مي نماييد؟

ضعيف   خوب   عالي   عملكرد وزارت نفت را در برگزاری نمايشگاه چگونه ارزيابي مي نماييد؟

ضعيف   خوب   عالي   موافقيد؟ (تشكلها )آيا با برگزاری نمايشگاه نفت توسط بخش خصوصي 

ضعيف   خوب   عالي   ميزان ارتباط مدعوين و مسئولين بازديدكننده ؟

ضعيف   خوب   عالي   ميزان رضايت از تعداد بازديدكنندگان؟

ضعيف   خوب   عالي   ميزان رضايت از مرتبط بودن بازديدكنندگان؟

ضعيف   خوب   عالي   ميزان رضايت كلي از وزارت نفت؟

ضعيف   خوب   عالي   ميزات رضايت كلي از مجری؟

ضعيف   خوب   عالي   ميزان رضايت كلي از انجمن؟

فرم نظرسنجی از اعضاء 
عضو محترم مشارکت کننده نمایشگاه بیست و ششم نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی تهران 

از صبر و . به منظور شناخت هرچه بهتر خواسته های اعضاء محترم و تالش جهت برآورده سازی اين مهم خواهشمند است با پاسخگويي دقيق به سواالت زير ما را در ارائه خدمات بهتر ياری نماييد

.دقتي كه صرف تكميل فرم مي فرمائيد و از حسن همراهي شما صميمانه سپاسگزاری مي گردد

با تشکر ـ روابط عمومی استصنا                                                                                                                                                                                                           
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: شماره غرفه :                     سالن
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