
  نظرسنجی از تامین کنندگان در مورد عملکرد شرکت نیرومحرکه

  پرسش  ردیف
  عدد میزان رضایت

5  4  3  2  1  

1  
به  یرومحرکهاستراتژیها و اهداف ن ، ارزش ها،مکانیزم آگاهی رسانی

  ؟تامین کنندگان مناسب است

          

            باشد.معیارهاي انتخاب یا عدم انتخاب تامین کنندگان شفاف می   2

            نحوه تعامل و برخورد پرسنل نیرومحرکه مناسب می باشد.  3

4  

میزان رضایت از اطالع رسانی در خصوص فعالیت هایی که تامین 

کنندگان می تواند در آنها مشارکت داشته باشند، نظیر نظام 

  پیشنهادات یا فرصت تولید محصوالت جدید؟

          

5  

محیطی مرتبط با قطعات تامینی و در صورت وجود الزامات زیست 

یا فرصت هاي بهبود در وضعیت زیست محیطی تامین کننده، 

  موارد به موقع به تامین کننده گزارش می گردد.

          

6  
نیرومحرکه داراي فرآیندهایی جهت جمع آوري نیازها و انتظارات 

  تامین کنندگان به صورت منظم می باشد.

          

7  

زم هایی جهت شناسایی توانمندي هاي نیرومحرکه داراي مکانی

بالفعل و بالقوه تامین کنندگان در جهت ایجاد ارزش افزوده در 

  زنجیره تولید و نیز ارتقاء توانمندي هاي خود دارد.

          

8  
فرآیندهاي ارزیابی، گریدبندي و ارتقاء شرکت نیرومحرکه مناسب 

  و اثربخش می باشند.

          

9  
ري در نیرومحرکه و نیز شرایط احراز کاهمدر صورت وجود زمینه 

  تامین کننده، امکان همکاري با نیرومحرکه وجود خواهد داشت.

          

10  

ورود کاالي نیرومحرکه عادالنه قضاوت نموده و بازخورد مناسب در 

اسرع وقت به تامین کننده در خصوص رد یا تایید محوله ها اعالم 

  می گردد.

          

11  
نیرومحرکه عدالت را در تخصیص کانبان بین تامین کنندگان 

  رعایت می نماید.

          

            تامین کننده تمایل به همکاري بلند مدت با نیرومحرکه دارد  12

13  
کانال هاي ارتباطی بین تامین کننده و نیرومحرکه کامال مشخص 

  و مناسب است.

          

14  
ه در نیرومحرکه به خوبی از اطالعات فنی و محرمانه تامین کنند

  محافظت شده و تامین کننده نیرومحرکه را امین خود می داند.

          

            در پرداخت مطالبات به تامین کنندگان عدالت رعایت می گردد.  15

16  

اهداف و خط مشی هاي تامین کننده کامال همراستا با استراتژي 

  شد.ها و ارزش هاي اعالم شده از سوي نیرومحرکه می با

  

          



17  
مواد اولیه/نیم ساخته به میزان نیاز و با کیفیت مناسب و به موقع 

  در اختیار تامین کنندگان قرار می گیرد.

          

18  
به هنگام بروز مشکالت فنی، حمایت و کمک هاي فنی الزم از 

  سوي نیرومحرکه صورت می پذیرد. 

          

19  
فین مورد توجه قرار به هنگام عقد قراردادهاي همکاري، منافع طر

  می گیرد.

          

            رسیدگی به اسناد و حساب هاي مالی به موقع و شفاف می باشد.  20

            پرداخت ها براساس برنامه زمانبدي صورت می پذیرد  21

22  
الت به موقع به تامین کنندگان اعالم می وتغییرات فنی در محص

  گردد.

          

23  
تامین کنندگان، به موقع و به مستندات و دانش فنی موردنیاز 

  سهولت از سوي نیرومحرکه در اختیار تامین کننده قرار می گیرد.

          

24  
میزان رضایت شما از همکاري نیرومحرکه در خصوص پیشنهاد 

  اصالح/تغییر مدارك فنی از سوي تامین کنندگان

          

 


