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بنا به نیاز سازمان خود با ما تماس بگیرید

پکیج اختصاصی
.

 

 آمــوزش
ــازی مجــــ
ــول اصـــــ
 ارزیابی به
 نمایندگان
ســـــازمان

 آمــوزش
مجــــازی
ــار بــا کــ
 نرم افزار به
 نمایندگان
ســــازمان

 آمــوزش
حضـوری
ــار بــا کــ
نرم افزار

ــود  خــ
 ارزیابی
گروهی

 ارزیابی رسمی
 شخص ثالث و
 تدوین گزارش
 کامل (وضعیت
 موجود و نقشه
تـــــعالی ه  را

ثبت نام رسمی
 در جایزه مدیریت
 دارایی های  فیزیکی
ــال ــان ســ همـــ

ــار  اعتبــ
اشتراک

 تعداد نوع
 پرسشنامه
ل فعــــــا

د تعــــدا
ــات  دفعـ
استفــاده
 از هر نوع
پرسشنامه

 خــود ارزیابی
 توسط ارزیاب
 داخلی سازمان
بــــا کمــــک
مشاور تلفنی

 تعرفه
 پکیــج

 (میلیون
ریـــــال

پکیج طالیی

(

(

6 
 ســاعت
 آموزش

ندارد
1

روز

بلیــــت  قا
 تکمیـــــل
 پرسشنامه
 خودارزیابی
برای  یکبار 
 200 نفــــر

نداردندارد
12 
ماه

ــوع نــ  دو 
 پرسشنامه
 فعال میشود
 به انتخاب
کـــــــــاربر

 از هر نـــوع
بــــی نتخا  ا
 پرسشنامه،
 2 بار امکان
 پاسخگویی
 (خودرازیابی)
دارد وجـود 

بـــــار  دو 

 در یــــک روز
مشاوره تلفنی
زمــــــان ر  د
 تــــکمیــــــل
پرسشــنامه

610

(

ــاعت(4 سـ

 

 آمــوزش
ــازی مجــــ
ــول اصـــــ
 ارزیابی به
 نمایندگان
ســـــازمان

 آمــوزش
مجــــازی
ــار بــا کــ
 نرم افزار به
 نمایندگان
ســــازمان

 آمــوزش
حضـوری
ــار بــا کــ
نرم افزار

ــود  خــ
 ارزیابی
گروهی

 ارزیابی رسمی
 شخص ثالث و
 تدوین گزارش
 کامل (وضعیت
 موجود و نقشه
تـــــعالی ه  را

ثبت نام رسمی
 در جایزه مدیریت
 دارایی های  فیزیکی
ــال ــان ســ همـــ

ــار  اعتبــ
اشتراک

 تعداد نوع
 پرسشنامه
ل فعــــــا

د تعــــدا
ــات  دفعـ
استفــاده
 از هر نوع
پرسشنامه

 خــود ارزیابی
 توسط ارزیاب
 داخلی سازمان
بــــا کمــــک
مشاور تلفنی

 تعرفه
 پکیــج

 (میلیون
ریـــــال

پکیج الماس

(

(

6 
 ســاعت
 آموزش

ندارد
1

روز

بلیــــت  قا
 تکمیـــــل
 پرسشنامه
 خودارزیابی
برای  یکبار 
 1000 نفـــر

دارد
1

بار
24 
ماه

 پرسشنامه 
 فعال میشود
 به انتخاب
کـــــــــاربر

 از هر نـــوع
بــــی نتخا  ا
 پرسشنامه،
 4 بار امکان
 پاسخگویی
 (خودرازیابی)
دارد وجـود 

ــار بـــ  ســه 

 در یــــک روز
مشاوره تلفنی
زمــــــان ر  د
 تــــکمیــــــل
پرسشــنامه

910

(

ــاعت(4 سـ
نــــوع10

 

 آمــوزش
ــازی مجــــ
ــول اصـــــ
 ارزیابی به
 نمایندگان
ســـــازمان

 آمــوزش
مجــــازی
ــار بــا کــ
 نرم افزار به
 نمایندگان
ســــازمان

 آمــوزش
حضـوری
ــار بــا کــ
نرم افزار

ــود  خــ
 ارزیابی
گروهی

 ارزیابی رسمی
 شخص ثالث و
 تدوین گزارش
 کامل (وضعیت
 موجود و نقشه
تـــــعالی ه  را

ثبت نام رسمی
 در جایزه مدیریت
 دارایی های  فیزیکی
ــال ــان ســ همـــ

ــار  اعتبــ
اشتراک

 تعداد نوع
 پرسشنامه
ل فعــــــا

د تعــــدا
ــات  دفعـ
استفــاده
 از هر نوع
پرسشنامه

 خــود ارزیابی
 توسط ارزیاب
 داخلی سازمان
بــــا کمــــک
مشاور تلفنی

 تعرفه
 پکیــج

 (میلیون
ریـــــال

پکیج نقره ای

(

(

6 
 ســاعت
 آموزش

بلیــــت  قا
 تکمیـــــل
 پرسشنامه
 خودارزیابی
برای  یکبار 
 100 نفــــر

ندارد
6 

ماه

 پرسشنامه 
 فعال میشود
 به انتخاب
کـــــــــاربر

 از هر نـــوع
بــــی نتخا  ا
 پرسشنامه،
 2 بار امکان
 پاسخگویی
 (خودرازیابی)
دارد وجـود 

بــــــار  یــــک 

 در یــــک روز
مشاوره تلفنی
زمــــــان ر  د
 تــــکمیــــــل
پرسشــنامه

470

(

ــاعت(4 سـ
نــــوعیک

3 
 ســاعت
 آموزش

نداردندارد


