
 

 

ماه  ریخ شهریوردرتا سازمان های متعدد از عالی مرتبه مدیراننفر از  100 توسط  پاسخگویی تهیه پرسشنامه و گزارش پیش رو با

تمامی کار و  ان در مورد دفاترب و کار و مدیرهدف از تهیه این پرسشنامه بررسی نظرات صاحبین کسشده است.  تهیه 1398سال 

 یش درآمدی برپبه عنوان این پرسشنامه  است.جهت بهبودبخشی به کانسپت دفاتر کاری  ر گرفته شده در این دفاتربه کا امکانات

در صنعت  ی و فروشبرج میلنیوم تهران توسط شرکت دوان ایرانیان، به عنوان مشاور و مجری مهندسی بازاریاب پروژه مطالعات فرصت

 تهیه شده است. ساختمان

به برج  کیو نزد ییهاب خیش ابانیمتر شهر تهران است که در خ 100از  شیب یبا بلندا یهااز برج ومینیلیبرج م ایبرج هزاره سوم 

واقع  متر مربع 1۲3000ر با براب ییربنایمتر مربع و با ز 1۵۲00به مساحت  ینیطبقه در زم 3۴برج  نیا .قرار داردتهران  یالمللنیب

ارائه  ای دیدمحصول ج کی دیاز اقدام به تول شیکسب و کار است و پ کیاستراتژ یزیاز برنامه ر یفرصت بخشات مطالعشده است. 

کرد.  یابیار ارزککسب و  نیا جادیاز ا یکسب سود محتمل و درآمد ناش یبتوان بازار را برا قیطر نیتا از ا ردیگ یخدمات صورت م

است  یدماتخ ایمحصول و  یتقاضا برا ینیب شیشود، پ یواقع م یفرصت مورد بررس اتکه در مطالع ییفاکتورها نیاز مهمتر یکی

ی جامع و دقیق به در همین راستا آنچه در این پرسشنامه لحاظ شده، تمامی مواردیست که با نگاه که قرار است روانه بازار شود.

 مراکز اداری و کانسپت های نوین دفاتر کاری بررسی شده است.

 

 

 میزان تحصیالت : .1

 

 

 جنسیت : .۲

 



 

 

 چه منطقه ای از تهران را برای دفتر کار خود انتخاب می کنید؟ .3

 

 

 

 در انتخاب دفتر کار، کدام مورد برای شما مهم تر است؟ .۴

 

 

 

 شما چقدر خیابان شیخ بهایی را برای انتخاب محل دفتر کار خود می پسندید ؟ .۵

 

 



 

 

 ؟نمایدکدام کاربری خدماتی در ساختمان جهت انتخاب دفتر کارتان رضایت خاطر بیشتری برای شما فراهم می .6

 

 
 

 (نماید؟ )امکان انتخاب بیش از یک گزینهکدام خدمات در ساختمان دفتر کار برای شما رضایت خاطر بیشتری فراهم می .7

 

 

چون تعمیر و نگهداری، نظافت، کنترل امنیت و ..( تا چه میزان در برداری برج )هممدیریت بهره هشد خدمات ارائه .8

 انتخاب دفتر کار شما مؤثر است؟

 

 
 



 

 

 ؟بهترین دفتر کار/ ساختمان اداری در تهران، به نظرشما کدام ساختمان است .9

 
 یساختمان اداری و تحاری مرجان در پارک و 
 Sam service building (niaiesh) 

 یچهارراه حقان نده،یبرج بانک آ 

 Iran mall 

 ندارم یکاف ییآشنا 

 مدرس میتهران . تقاطع حک یمسکون یپارس )جردن(/برج ادار برج 

 ستین نیتررا دوست دارم. الزاما لوکس وریلیونیدفتر  من. 

 رولکس 

 ومیپاالد 

 سنتر سانا 

 ستیبودن برام مهم ن لوکس 

 سنتر رانیشم مجتمع 

 اسکان 

 سیامت 

 برج نگار - انیک برج 

 نایک برج 

 مپاالدیو 

 زبدوورود خوب نیست زیاداست ولی اکثرایادرطرح ترافیک هست یا پارکینگ ندارد یا راهنماواطالعات ضعیفه یا استقبال ا

 هیت نمیشورودپارکینگ سیستمی نیست ویا بدرقه ضعیفه ودرکل کرامت انسانی خوب رعا یا ارتباط موبایلی برای

 ندفتر دوان ایرانیا 

 همورد خاصی بنظرم نمیرس 

  ندارای محل توقف آسااداری معموال جای پر تردد 

 

 کارتان کدام مورد است؟ترجیح شما برای نوع فضای دفتر .10

  

 



 

 

 

 تر است؟اش مثبتساختمان اداری همجواریاز نظر شما وجود کدام کاربری در  .11

 

 
 دهید؟باتوجه به حیطه شغلی خود، دفتر کار در چه نوع فضایی را ترجیح می .1۲

 

 
 هایی است؟از نظر شما وجه تمایز یک برج اداری معمولی با یک برج اداری لوکس در چه آیتم .13

 

  امکانات البی  خدمات •

• Security, signage system, maintenance 

 هتلینگ خدمات •

 لوکس خدمات •

• interior and exterior design 

 پشتیبانی خدمات •

 تجهیزات •

 برای راحتی و رفاه.3.  رجوع ارباب برای جذاب ذهنیتی گرفتن شکل.۲.  شده محول امور انجام برای کارمند در روحیه ایجاد.1 •

 .  کارفرمایان همچنین و کارمندان



 

 مناسب خدمات مدرن، معماری •

 خاص لوکیشن و برندینگ و خدمات و عملکرد •

 دارای -مجزا تماعاتاج و کنفرانس سالن - الزم های راهنمایی و گویی امد خوش جهت من البی با مدرن و شیک بسیار البی •

 مهمانان برای مجزا پارکینگ

 مجهز رستورانهای و کورد فود مناسب،فضای پارکینگ •

 جوارهم دفاتر در مطرح برندهای زیاد شلوغی عدم خدماتی نیروهای خارجی و داخلی معماری •

 مکان و کاربری •

 لوکس متریال از گیریبهره و ترگسترده خدمات ارائه در •

 بنا معماری •

 مشاعات و خدمات •

 لوکس بزرگ فضای مناسب تهویه آسانسور تعداد •

 هایآلودگی  از دوره ب)محیط وآسایش آرامش _محیط پاکیزگی و نظافت _مراجعین با من البی مناسب برخورد _ شیک البی •

 ...و مراجعین برای پارک محلهای داشتن _ساختمان بیرونی نمای بودن شیک _ تهویه مناسب سیستم _( صوتی

 زمان در پذیرایی مناسب، انتظار سالن آسانسورها، مناسب ترافیک مناسب، راهنمای تابلوهای ، من ،البی ،البی مناسب پارکینگ •

 امنیت ،احساس زیبایی نظافت، انتظار،

 پارک -من البى -نظافت -روشنایى -ساختمان کننده نگهدارى سمت از ارائه قابل خدمات - مدیریت -  (bms )هوشمند سیستم •

 جبر در ساکن هاى کمپانى و برندها و همسایگان اجتماعى کالس -حاکم دیسیپلین -من

 

 (ترجیح می دهید فضای مشاعات برج اداری محل کار شما چگونه طراحی شود؟ )امکان انتخاب بیش از یک گزینه .1۴

 

 

 

 

 



 

 با در نظر گرفتن فضایی برای کاربری کارواش در ساختمان های اداری موافق هستید؟ .1۵

 

 

 

 آیا حاضر هستید برای داشتن پارکینگ مهمان هزینه جداگانه پرداخت کنید؟ .16

 

 


