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 دستورالعمل نظرسنجی مشتریان 

 

مشتریان در نظر گرفته شده استت اتا   سنجش نظرات  جهتای  سامانه      شرکت،   نیا  تیدر وبسا -1

 و  ستح  راتایت یتا ناراتایتیآنان بتوانند طی اراباط الکترونیکی مستقیم با مدیران ارشتد،  

 مشروح پیشنهادات و انتقادات خود را با ایشان به اشتراک بگذارند. 

 

خدمات، یک در هنگام مراجعه حضوری کارشناسان این شرکت به  به سایت مشتری جهت ارائه   -2

برگ فرم سنجش نظرات مشتریان از سوی ایشان  به کارشناسان مشتری ارائته متی گتردد اتا 

  نسبت به اعالم مکتوب نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود اقدام نمایند. 

 

ریان امتا  تبتا مشت  ، یک هفته پس از نصب و راه اندازی و آموزش اجهیزات، به صورت منظم  -3

حاصل شده و نظر سنجی در مورد نحوه برخورد کارکنان، شیوه فتروش محصتو،ت، وگتونگی 

خدمات پس از فروش و پشتتیبانی مدت زمان انجام و کیفیت  مراحل نصب و آموزش و همچنین  

نظر سنجی به صورت الکترونیکی اوسط کاربر )شخص اما  گیرنده(   های    گردد. فرم  انجام می

در صتورای کته   گتردد.   جهت پیگیری برای مدیران ارسال میبه صورت هفتگی  ذخیره شده و  

مربوطه  ، مدیرموده باشدنصب اعالم نفروش و یا  پروسه    باره مشتری مشکل یا ناراایتی ای را در

کارشنا  و نیز مشتتری، طی صحبت با  مستندات خدمات انجام شده را بررسی مینماید. سپس  

همچنین  ه رفع مشکل و کسب راایت مشتری اقدام می نماید. و نسبت ب مواوع را بررسی کرده 

به همراه نمودار مربوطه  ماهه 3زمانی در بازه  در پایان هر فصل گزارشی از نظرسنجی انجام شده 

 یابیارز  یاحتمال  یها  یتیناراا  لید،اا    اهیه و اوسط مدیر واحد و مدیر عامل بررسی می گردد

به طور مداوم گزارشات سته ماهته بتا عالوه بر این،  .نسبت به بهبود عملکرد اقدام گردد  و  شده 

 . گزارشات پیشین مقایسه گردیده و روند بهبود عملکرد کنترل می گردد
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در نظر گرفته شده است با مدیرعامل  مشتریان  اراباط  جهت   صفحه ای    شرکت،   نیا  تیدر وبسا -4

ستح  راتایت یتا ناراتایتی و ،  عامتل  اا آنان بتوانند طی اراباط الکترونیکی مستقیم با مدیر

در صتورای کته مشتتری مشتکل یتا           خود را با ایشتان بته اشتتراک بگذارنتد. مشروح نظرات  

ناراایتی ای را درباره پروسه فروش و یا خدمات پس از فروش اعالم نمتوده باشتد، متدیرعامل 

شخصا مستندات خدمات انجام شده را بررسی نموده و از طریق متدیران میتانی و کارشناستان 

مربوطه  نسبت به رفع مشکل اقدام نموده  و  با پیگیری های آاتی و بررستی قستمتی از برگته 

سرویس که از سوی مشتری اکمیل، مهر و امضتا متی گتردد، از کستب راتایت ااییدیه انجام  

 مشتری اطمینان حاصل می نماید. 
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