
 

  

 

 

 

 

   

 تاریخ بازنگری شرح بازنگری مرتبه بازنگری

             01/03/99 تدوین طرح اولیه 1

2  

 

3  

 

 

اترا  بازراران ص ارنایمص منرا   و این سند تحت پوشش سیستم کنترر  مردار   توضیح مهم:

بر اری یا ایجا  تغییر  ر آ  توسر  هرر درر  است. بنابراین هراونه تکثیرص کپ  همدا کشاورزی 

ممکرن اسرت.  ر موا رم  بهبرو  کیییرت رو  یا برو  سازمان  مجاز نبو ه و دق  از طریق واحد 

شده  ارای ارزش برو ه و  استنا  به سند حاضرص بایست  توجه شو  که دق  آخرین بازنگریِ توزیم

 ی اعتبار سا   است.های پیشین از  رجهنسخه

 امضا  پست سازمان   مراحل تهیه و تصویب 

  مسئو  بهبو  کیییت تهیه کننده:

  اتا  بیر  تایید کننده: 

  رئیس اتا  تصویب کننده: 

 

 رسیدگی به شکایات مشتریانروش اجرایی  عنوان مدرک: 

 

             01/03/99تاریخ ادور:                             CM.PR.02.01کد مدر : 

 همداناتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 

 معتبر

 وضعیت اعتبار:



   

   

   
 5 از 1 صفحه

  

   رسیدگی به شکایات مشتریانروش اجرایی 

CM.PR.02.01 

 هدف .1

آوری شدهص نحروه جمرمتحویل هدف از تدوین این روش اجرای ص تشریح چگونگ  ثبت و پیگیری شکایات مشتریا   ر ارتباط با خدمات

 همدا اتا  بازراان ص انایمص منا   و کشاورزی  ر ها به منظور بهبو  مداوم سیستم کیییت بازخور های مشتریا  و تجزیه و تحلیل آ 

 است.

 دامنه کاربرد .2

 م  باشد.  همدا اتا  بازراان ص انایمص منا   و کشاورزی امنه کاربر  این روش اجرای  تمام  درایند های کسب و کار  

 هامسئولیت .3

 است. همدا  ر اتا  بازراان ص انایمص منا   و کشاورزی  واحد رواب  عموم ی مسئولیت این روش اجرای  به عهده

 تعاریف .4

بازراان ص انایمص منا   و کشاورزی اتا  خو  را به اورت کتب  یا شیاه  با مشتریا  ناراض  که نارضایت   :شکایت مشتری .4.1

-تلق  م شکایت مشتری  صهاشوند و اظهار نظر کتب  یا شیاه  آ مشتریا  شاک  شناخته م به عنوا  اذارندص  ر میا  م  همدا 

 ار  .

  



   

   

   
 5 از 2 صفحه

  

   رسیدگی به شکایات مشتریانروش اجرایی 

CM.PR.02.01 

 

 روش انجام کار .5

اع م مراتب به مسئولین 
مربوطه و پیگیری انجام ا دامات 

و بررس  اثر بخش  آ  ها

3یا  اشت رواب  عمومی

  از

آیا ا دامات انجام شده و 
اثربخش بو ه است 

بله

درم ثبت شکایت

بررس  و ریشه یاب  علل 
و تنیین برنامه ا دامات  شکایت

 ر جهت کسب رضایت مشتری

2یا  اشت رواب  عمومی 

بروزرسان  سوابق رسیدا  به 
شکایات مشتریا 

رواب  عمومی

 ریادت شکایات مشتری و 
تکمیل درم مربوطه 

1یا  اشت وا د رواب  عمومی

خیر

تما  با مشتری و تشریح 
ا دامات انجام شده

4یا  اشت رواب  عمومی

آیا نظر مشتری ت مین 
شده است 

بله

درم سنجش رضایت 
مشتریا 

ا دامات اا ح  / تنیین ا دام
مناسب برای ردم ریشه ای عدم 

ان با  ثبت شده

رواب  عمومی

خیر
روش اجرای  اا ح و ا دام 

اا ح 

بان  اط عات  ثبت و 
پیگیری شکایات مشتریا 

 ایان

بایگان  سوابق و مستندات

رواب  عمومی

5یا  اشت 

درم رسیدا  به شکایت

  



   

   

   
 5 از 3 صفحه

  

   رسیدگی به شکایات مشتریانروش اجرایی 

CM.PR.02.01 

 آ  به مشخصشناسای   شماره ی و  ار  م  تکمیل CM.FO.05به کد  شکایت ثبت درم ص ر اورت مراجنه مستقیم مشتری: 1یادداشت 

 ار  .نیز  ر همین درم  رج م )مانند شکایات ثبت شده  ر وب سایت( یابد. شکایات غیر مستقیم تخصیص م 

 شکایت  ثبت درم پیوست نامه آ  صو مکتوب از مشتری یا سازمان  خاص  ریادت ار   رسم  اینامه اورت به شکایت که اورت   ر

  .ار م 

 بیر های الزم با با همکاری مدیر واحد مرتب  و انجام هماهنگ  ضمن بررس  شکایت مشتریص واحد رواب  عموم   ر این مرحله: 2یادداشت 

نیاز و با توجه به نوع  حسب بر) .رساندم  مشتری اط ع به را لیهروز کاری پس از  ریادت شکایتص نتیجه بررس  اوّ 7حداکثر ظرف مدت ص اتا 

 (.ار  تنیین م  بالینل علل حذف های دن  یا کیی   ر این زمینه جهتص کاراروهشکایت

 باشد:نحوه تنیین نوع شکایت م ابق تقسیم بندی زیر م 

 نوع شکایت

 عنوان ردیف

 خدماتارائه  کیییت 1

 مداریمشتری 2

 خدمات ارائهزما  و شرای   3

 

 ار  :بر اسا  جدو  زیر تنیین م  مشتری شدت اثر شکایت بر 

 شرح درجه بندی شدت اثر شکایت بر مشتری امتیاز

 اثر خیل  جزئ   ار  1

 وخامت خیل  کم است 2

 وخامت کم است 3

 وخامت زیا  4

 وخامت جبرا  ناپذیر است 5

 

 

 

 



   

   

   
 5 از 4 صفحه

  

   رسیدگی به شکایات مشتریانروش اجرایی 

CM.PR.02.01 

 ار  :بر اسا  جدو  زیر تنیین م  های نیازمند به ا دام دوری رجه شکایت 

 

 شرح درجه بندی نیازمندی به اقدام فوری امتیاز

 جزئ  1

 خیل  کم 2

 کم 3

 زیا  4

 بسیار زیا  5

 

   عد  به منظور ارزیاب  شکایت مشتریاRPN شرح زیر محاسبه م  ار  : به 

 RPN  =به ا دام دوری  نیازمندی ×شدت اثر شکایت بر مشتری 

 

  عد   ر اورت  کهRPN  دام دوریتنیین ار  ص شکایت مربوطه نیازمند ا 3یا شدت اثر شکایت بر مشتری بیشتر از  12بیشتر از  

 شو .شو  و برای آ  شرح ا دام دوری تنریف م تشخیص  ا ه م 

بررس  و نتایج  ر  واحد رواب  عموم توس   مربوطه مسئولینتوس   اردته اورت ا دامات و نتایج مجموعه مقرر زمان  موعد  ر: 3یادداشت 

 ار  .م ثبت  رسیدا  به شکایت درم

شدهص با مشتری توادق خواهد شد.  ر این مدت ممکن است جلسات  با اع م شکایت خصوص حداکثر مدت زما  پاسخگوی   ر: 4یادداشت 

 مؤسسات  انون  مور  توادق طردین استیا ه مشاورین علم  و یا اوری اتا ص  مرکزاز  صمشتری برازار ار  .  ر موار ی که اخت ف نظر پیش آید

  خواهد شد.

 اخذ CM.FO.07 به کد شاکیا رضایت  سنجش درمو نظرات وی  ر  الب  شو پس از اتمام ا دامات الزمص نتیجه به اط ع مشتری رسانده م 

 .ار  م 

  شرو  و از باشدص مور  مربوطه به عنوا  عدم ان با  تلق  مر  %77کمتر از از روند ارزیاب  شکایت  ر اورت  که میزا  رضایت مشتری

 ار  .م  بررس  SM.PR.03اا ح  به کد طریق روش اجرای  اا ح و ا دام 



   

   

   
 5 از 5 صفحه

  

   رسیدگی به شکایات مشتریانروش اجرایی 

CM.PR.02.01 

 بر عهده  صو  ر غیر اینصورت اتا  بازراان ص انایمص منا   و کشاورزی همدا  به عهده هاتمام  هزینه بو   مشتریص محق  ر اورت

  مشتری خواهد بو .

   پذیر انجام م روش اجرای  اا ح و ا دام اا ح  م ابق  مراتبص رت نیاز به انجام ا دامات اا ح او ر  :5یادداشت . 

 

 مراجع .6

   به کد روش اجرای  اا ح و ا دام اا حSM.PR.03 

 اطالعات مدون  .7

 

 نوع سابقه مدت زمان نگهداری در بایگانی
 ردیف نام مدرک کد مدرک

 کا ذی الکترونیک جاری راکد

سال 3 سال 2     CM.FO.05 1 تشکایرم ثبت د 

سال 3 سال 2     CM.FO.06 2 رم رسیدا  به شکایتد 

سال 3 سال 2     CM.FO.07 سنجش رضایت شاکیا رم د  3 

_ 
تا به روز رسانی 

 بعدی
  CM.DB.02 

ات شکای بان  اط عات  ثبت و پیگیری

 مشتریا 
4 


