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نماینده مدیریت

تیم اجرایی اقدام اصالحی

شروع

دریافت شکایت از طریق:
 -1ارایه فرم سنجش رضایت مشتریان با کد
مدرک  FR-Q-G-225به مشتریان پس از
دریافت خدمت
 -2دریافت شکایت از مشتری از طریق
کانالهای دریافت شکایت )تلفن ،سایت
اینترنتی ،پست الکترونیکی ،نمابر ،مراجعه
حضوری ،مرسوله پستی و غیره(.
استعالم ازمشتری در خصوص پیادهسازی
فرآیند محرمانگی شکایات
تکمیل فرم ثبت و ارزیابی شکایات مشتری
با کد  FR-Q-G-222بر اساس اطالعات
مربوط به شکایت
تخصیص کد ردیابی اختصاصی شکایات
)شروع از  (D001و جدانمودن اطالعات
شاکی از فرم FR-Q-G-222
)درصورت الزام شاکی(
اعالم وصول /ثبت شکایت به شاکی و اعالم
کد پیگیری و ردیابی شکایت

شکایت در خصوص پروژههای
جاری است؟

خیر

بله

بررسی کفایت مستندات و تشکیل تیم  CFTو
بررسی و ارزیابی شکایت مطابق با فرم ثبت و

ارزیابی شکایات مشتری با کد  FR-Q-G-222و

طرحریزی اقدام اصالحی مرتبط و ریشهیابی
علل بروز نقص /مشکل بر اساس روش اجرایی
اقدام اصالحی

آیا نیاز به واکنش
خیلی فوری در قبال شکایت
میباشد؟

خیر

بله

بررسی و صدور دستور مقتضی در خصوص
پیادهسازی اقدام اصالحی با بکارگیری منابع
الزم و ویژه در اولین زمان ممکن

پیادهسازی اقدام /اقدامات اصالحی

بررسی کفایت مستندات و تشکیل تیم  CFTو
بررسی و ارزیابی شکایت مطابق با فرم ثبت و
ارزیابی شکایات مشتری با کد  FR-Q-G-222و
طرحریزی اقدام اصالحی مرتبط و ریشهیابی
علل بروز نقص /مشکل بر اساس روش اجرایی
اقدام اصالحی

بله
آیا نیاز به واکنش
خیلی فوری در قبال شکایت
میباشد؟

خیر

ارزیابی اثربخشی اقدام اصالحی مطابق با
روش اجرایی اقدام اصالحی و بر اساس
مستندات مرتبط )تکمیل فرم پیگیری
اقدامات اصالحی با کد (FR-Q-G-056

بررسی اتمام اقدامات طرحریزی شده

سنجش رضایت مشتری درخصوص فرآیند
رسیدگی به شکایات

پایان

تهیه کننده :مدیر فروش

بررسی کننده :مدیر سیستمها و روشها
امضاء

تأیید کننده :نماینده مدیریت
امضاء

امضاء

