
  

 
 هاي سبز آيندهسامانهشرکت ريز 

 )سهامي خاص(

                            

 1کبیر طبقه اول واحدامیرساختمان برج فن آوري دانشگاه صنعتي  7ن انقالب نرسیده به چهار راه ولیعصر خ باالور پالک اآدرس: تهران خیاب

 www.MemsRasa.comوب سايت:    info@MemsRasa.comايمیل:    121-17771155نمابر    121-75454547شماره تماس : 

 تاريخ تکمیل فرم: 

 فرم نظرسنجي از مشتريان

 با سالم؛

و نیز بازتاب میزان رضايت آنها طراحي شده است. با  Spill Kitمحصوالت  کنندگانمصرفاين پرسشنامه به منظور ارزيابي رضايت 

شرکت رسا ياري  قدام نموده و ما را در تحقق اهدافتکمیل و ارسال اين پرسشنامه انسبت به  تشکر از همکاري صمیمانه شما، لطفا

 فرمايید.

 :مشخصات مشتري

 نام شرکت / موسسه: نام و نام خانوادگي:

 پست الکترونیک: شماره تماس: 

 آدرس:

 

 ضعیف رضايت بخش عالي  نام محصول کد محصول رديف

1 CP0001Y ( پد جاذب مواد شیمیاييPAD )رنگ زرد / 

    میزان جذب

    سرعت جذب

    سهولت در استفاده

    ابعاد هندسي

2 CP0001W ( پد جاذب مواد شیمیاييPAD )رنگ سفید / 

    میزان جذب

    سرعت جذب

    سهولت در استفاده

    ابعاد هندسي

4 CS0001Y ( کیت لوله ايSOCK )رنگ زرد / 

    میزان جذب

    سرعت جذب

    سهولت در استفاده

    ابعاد هندسي

5 CS0001W ( کیت لوله ايSOCK )رنگ سفید / 

    میزان جذب

    سرعت جذب

    سهولت در استفاده

    هندسيابعاد 

4 SP03IR )کیت لوله اي )پودري / رنگ آبي 

    میزان جذب

    سرعت جذب

    سهولت در استفاده

    ابعاد هندسي

7 SCP001Y ( بالشتکPILLOW )رنگ زرد / 

    میزان جذب

    سرعت جذب

    سهولت در استفاده

    ابعاد هندسي
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7 SOP001W ( بالشتکPILLOW )رنگ سفید / 

    میزان جذب

    سرعت جذب

    سهولت در استفاده

    ابعاد هندسي

1 SP02IR )بالشتک )پودري / رنگ آبي 

    میزان جذب

    سرعت جذب

    سهولت در استفاده

    ابعاد هندسي

 

 ريد، در اين قسمت مرقوم فرمايید.دالطفا چنانچه نظرات يا پیشنهاداتي جهت ارائه خدمات بهتر به مشتري 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 مهر و امضاء:

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 لطفا پس از تکمیل فرم آنرا به يکي از طرق مندرج ذيل ارسال نمايید.

 fbarazandeh@aut.ac.ir و  nadiri@memsrasa.com پست الکترونیک: -

 12117771155 فاکس: -
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