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پرسشنامه نظرسنجي و بررسي ميزان رضايت مندي ارايه خدمات مركز نوآوري
مرکز نوآوری دانشگاه شمال در نظر دارد ،در راستای بهبود کيفيت خدمات خود ،نيازمنديهای تخصصي و رضايت مندی شرکت
های مستقر را مورد ارزيابي قرار دهد .بديهي است نقطه نظرات شما راه گشای مرکز نوآوری در ارايه ی خدمات بهتر خواهد
بود .پيشاپيش از اينكه وقت ارزشمند خود را صرف تكميل اين پرسشنامه مي نماييد ،صميمانه تشكر و قدرداني مي گردد.
موجب امتنان خواهد بود اين پرسشنامه توسط مدير عامل/رئيس هيئت مديره شرکت تكميل گردد.
الف  -خدمات موجود

داريد؟

متوسط

حدی رضايت

خدمات تا چه

هر يك از اين
ناراضي

از نحوه ارائه

داريد؟

چه حدی نياز

اين خدمات تا

به هر يك از

عنوان خدمت

ال راضي
کام ً

راضي

ال ناراضي
کام ً

بسيار زياد

اعطای وام کارگشايي
اعطای اعتبارات خدماتي (ويژه شرکتهای رشدی)
خدمات پشتيباني
خدمات عمراني
تسهيالت صندوق پژوهش و فناوری
خدمات تخصصي مرکز رشد و توسعه
خدمات عمومي مرکز رشد و توسعه
ساير خدمات (با ذکر عنوان خدمت مورد نظر)

زياد

سرعت در صدور ساير معرفي نامه های مورد نياز

متوسط

سرعت در صدور معرفي نامه های مالياتي

کم

انعقاد قراردادهای پژوهشي و انتقالي

بسيار کم

انعقاد قراردادهای اجاره و استقرار
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رديف
5

ميزان روان بودن و سرعت فرآيندهای اداری انجام امور و ارائه خدمات

6

تأثير نام و نشان مرکز نوآوری در ميزان موفقيت شرکت

7

در مجموع اثر استقرار/عضويت در مرکز نوآوری در موفقيت شرکت را چگونه
ارزيابي مي کنيد؟

بسيار زياد

4

کيفيت تعامل و نحوه اطالع رساني مرکز نوآوری به شرکتها

زياد

3

سهولت دسترسي به کارشناسان و مسوولين مرکز نوآوری

متوسط

2

ميزان آشنايي و تخصص کارکنان مرکز نوآوری در ارايه خدمات به شرکتها

کم

1

نحوه برخورد و ارتباط کارکنان مرکز نوآوری با شرکتها

بسيار کم

از عملكرد سازماني مرکز نوآوری در هر يك از موارد زير تا چه حدی رضايت داريد؟

ب -عملكرد سازماني

ج -خدمات جديد

رديف
5

اطالع رساني و حمايت از حضور شرکتها در نمايشگاه های تخصصي

6

شرکت در نمايشگاه های تخصصي

7

تشكيل و ترويج خوشه های فناوری

8

برگزاری مراسم رونمايي محصوالت/خدمات

9

برگزاری نمايشگاه محصوالت /خدمات شرکتها (فن بازار)

11

ايجاد پايگاه اطالع رساني فراخوان های پژوهشي و مناقصات

11

برگزاری تورهای بازديد از صنايع و شرکتهای کارفرمايي بهمراه سمينار و
جلسات مذاکره

بسيار زياد

4

خدمات سرمايه گذاری و تأمين مالي

زياد

3

مشاوره ارزش گذاری ،انتقال و فروش فناوری

متوسط

2

ثبت اختراع داخلي و خارجي

کم

1

خدمات مالكيت فكری

بسيار کم

به هر يك از خدمات جديد زير تا چه حدی نياز داريد؟
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رديف
16

خدمات توانمند سازی و آموزش کاربردی – تخصصي در زمينه مديريت و
کسب و کار

بسيار زياد

15

خدمات تبليغات و امور رسانه ای داخلي و بين المللي

زياد

14

خدمات بازاريابي و فروش داخلي و بين المللي

متوسط

13

اطالع رساني و حمايت از حضور شرکتها در نشست های اقتصادی و
نمايشگاه های خارجي

کم

12

برگزاری بازديد ،سمينار و جلسات مذاکره با سازمانها و نهادهای کارفرمايي
در مرکز نوآوری

بسيار کم

به هر يك از خدمات جديد زير تا چه حدی نياز داريد؟

خدمات مشاوره حرفه ای و تخصصي در زمينه مديريت و کسب و کار

17
عناوين پنج دوره آموزشي مورد نياز خود را به ترتيب اولويت ،نام ببريد :
-1
-2
-3
-4
-5

عناوين پنج حوزه مشاوره ای مورد نياز خود را به ترتيب اولويت ،نام ببريد :
-1
-2
-3
-4
-5

د -ساير خدمات
ساير خدمات تخصصي و عمومي مورد نياز خود را که تمايل داريد توسط مرکز نوآوری به آن شرکت ارائه شود ،به ترتيب اولويت نام ببريد:
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-1
-2
-3
-4
-5

ه -نقاط قوت و ضعف
عمده ترين نقاط قوت و ضعف مرکز نوآوری را بر اساس اولويت ذکر نمائيد.
نقاط ضعف

نقاط قوت
-1
-2
-3
-4
-5

-1
-2
-3
-4
-5
و -ساير نقطه نظرات

ساير نقطه نظرات ،پيشنهادات و انتقادات خود را که احتماالً در موارد باال پيش بيني نشده است ،اعالم فرماييد:

نام و نام خانوادگي:

سمت در شركت:

تاريخ و امضاء:

