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 بسمه تعالی
 : با سالم

     هــدف از پــژوهش حاضــر شناســایی رابطــه میــان توانمندســازی کارکنــان بــا عملکــرد  
 .سازمانی در شعب بانک ملت شهر تهران می باشد

      خواهشمند است با تکمیل پرسشنامه پیوست، پژوهشگر را در انجام این تحقیـق علمـی               
 .یاری فرمایید

        کــه نظــرات شــما کــامالًَ محرمانــه تلقــی گردیــده و صــرفاًَ در       اطمینــان داده مــی شــود 
 .جمع بندی و نتایج تحقیق لحاظ گردد
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 : مدت اقامت شما در شعبه فعلی-5
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