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 ))توضيح مهم(( 

ير آن به هر طریق و توسط هرر رررد درون و بررون    ثمی باشد. كپی و یا تكتوزیع نيروي برق استان چهارمحال وبختياري شركت كيفيت   این سند تحت پوشش كنترل مدارك نطام

 .می باشدل وبختياري توزیع نيروي برق استان چهارمحا شركت سازمانی مجاز  نبوده و منوط به اخذ مجوز از 

  



 

 شركت توزیع نيروي برق

 استان چهارمحال و بختياري

 یكپارچهسيستم مدیریت 
 R- 01/00 RA -  كد:

 ............... تاریخ:

 ..........شماره: ....

 روش اجرايی ارتباط با مشتري 2از  1صفحه 

 

 هدف:ا -1

هدف از تدوين اين روش اجرايی تشريح يک روش مناسب جهت سننش  رانايت مشنتركين و درياونت و بررسنی شن اياته ديشننهادات و        

ديشننهادات   انتقادات مشترک در راستاي ارتباط موثر با مشتركين و نيز اعالم جمع بندي نتايج و اقدامات به عمن  ممنده بنر روي شن ايات      

 درخواست ها و نظريات مشتركين و مردم می باشد.

 دامنه كاربرد: -2

 مدير عام ه دوتر روابط عمومیه دوتر تضمين كيفيته مدير  رئيس برق شهرستانها 

 مسئوليت: -3

 روابط عمومی:

 نظارت بر حسن اجراي اين روش اجرايی به عهده مدير روابط عمومی شركت توزيع برق استان می باشد. -

 اوت نظرات و ديشنهادات مشتركين و تشزيه و تحلي  من به عهده اين واحد اين است.دري -

 ارسال نظرات و ديشنهادات تشزيه و تحلي  شده جهت اقدامات اصالحی و ديشگيرانه به دوتر تضمين كيفيت نيز با اين واحد است. -

 مدير شهرستان  ستاد: 

 اقدامات ووري درخصوص ش ايات و ديشنهادات مطروحه. -

 انشام هرگونه اقدامات اصالحی   ديشگيرانه مصوب. -

 دوتر تضمين كيفيت: 

 بررسی نظرات اساسی مشتركين از واحد روابط عمومی -

 برنامه ريزي و هماهنگی جهت برگزاري جلسات اقدام اصالحی و ديشگيرانه -

 تهيه گزارش از راايت و ش ايت مشتركين جهت جلسه بازنگري مديريت  -

 مراحل اجرا: -4
ب راايت مشتريان و ارباب رجوع در شركت به گونه اي عم  شده كه ورم نظرسنشی و رسيدگی به ش ايات مشنتري تهينه و تندوين شنده تنا      جهت جل

و يا در صورت مراجعنه بنه شنركت نظنرات و شن ايات و       )خدمات دس از وروش(مشتريان دس از خريد انشعاب و خدماتی كه از شركت تحوي  می گيرند

 مستند كرده و به شركت تحوي  دهند. ديشنهادات خود را

 نظرسنجی (1-4

می باشد لذا در راستاي انشام خدمات صحيح راايت انشعاب و خدمات دس از وروش با توجه به اين ه اصلی ترين وعاليت شركت ه وروش  (1-4-1

 مشتركين در اين بخ  از اهميت بااليی برخوردار است.

دام مشترک تحوي  و متقاای دس از ت مي  من نسبت به دسنت ونرم اقن   يا  به متقاای RA-F-01دس از تحوي  انشعاب ورم نظرسنشی به شماره 

ز مينمايد.دس از ارسال ورم مربوطه توسط مشترک واحد روابط عمومی ستاد نسبت به دسته بندي و تشزيه و تحلي  من اقندام و گنزارش نهنايی را ا   

 ميزان راايت مشتركين در موارد مختلف به دوتر تضمين كيفيت  ارسال می نمايد.

يه و تحلي  داده ها اقدام به ت مي  ورمهاي اقدام اصالحی و ديشگيرانه در خصوص دوتر تضمين كيفيت  در راستاي طبقه بندي شدن موارد و تشز

 بندهاي اولويت دار می نمايد.

 نظرسنشی از ارباب رجوع (1-4-2
نصب تا مراجعين در صورت تماي  نظرات خود را ارائه نمايند. اين و امور برق شهرستانها شركت ستاد تعدادي از ورمهاي نظرسنشی در ورودي 

 می شود. جمع موري و بررسی ه در صندوقهاي طرح ت ريم انداخته شده توسط واحد روابط عمومی ستادنظرات ك

 شكایت (2-4
 RA-F-02دس از درياوت ش ايت   انتقاد  ديشنهاد متقاای)مشترک( در ورم مربوطه به شماره در داره اي از مواقع شهرستانها  برق رئيس امور

نسبت به بررسی سريع ش ايت در صورت نياز به اقدام ووريه اقدامات الزم رادر اسرع وقت انشام می  امن ارائه رسيد يا كد ديگيري به مشتري

 ثبت شده و دس از اطالع به ش ايت كننده به واحد روابط عمومی ارسال می گردد.RA-F-02 نمايد.اقدامات انشام شده در ورم ش ايت به شماره

 
 RA-F-04رت خالصه و رديابی ورمهاي ارسالی به شهرستانها جهت ريشه يابی ش ايته ورم واحد روابط عمومی امن درج اطالعات ورم بصو
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 ام به واحد تضمين كيفيت ارسال و واحد تضمين كيفيت با توجه به روش اجرايی اقدام اصالحی   ديشگيرانه اقدامات الزم را در خصوص ش ايت انش

 ابط عمومی ارسال می دارد تا اين واحد به مشترک   متقاای اطالع رسانی كند.واحد روبه  RA-F-03و ورم جوابيه مشتري را به شماره 

 

 : ش ايت مشتركين و اقدامات انشام شده به عنوان ورودي جلسه بازنگري مديريت دسته بندي می گردد.تبصره -

 

 اطالع رسانی به مردم (3-4
استفاده می شود و  يا سايت شركت با عمليات تعميرات و نوسازي به مشتركين از صدا و سيمادر مورد اعالم خاموشی هاي دي  بينی شده مانند خاموشی در ارتباط 

م نظر می نمايند. به اين صورت است كه واحد بهره برداري   عمليات از نظر ام ان دادن مشوز خاموشی و بررسی نقاطی كه بی برق می شوند به روابط عمومی اعال

صبح به دوتر مدير عام  منع س  11ساعت قب  از زمان خاموشی مراتب را قب  از ساعت  24ور مشوز خاموشی بايد مدير  رئيس برق شهرستانها جهت صد

بايد اعالم نظر نمايد تا نتيشه به راديو و تلويزيون اعالم شود كه باعث ناراايتی و ش ايت مشتركين  11نمايد.مقام مدير عام  يا معاونت ونی حداكثر تا ساعت 

 رد مشتركان خانگی و صنعتی ي سان می باشد(نشود.)در مو

 

 

 سوابق:  -5
 سوابق اين مدارک به مدت يک سال در واحد روابط عمومی بايگانی و دس از من به بايگانی راكد منتق  می شود.

 

 مدارك ذیربط: -6
 (RA-F-01/00( ورم نظرسنشی مشتركين شماره )6-1

 (RA-F-02/00شماره )( ورم ش ايت انتقادات  ديشنهادات و... به 6-2

 (RA-F-03/00ورم جوابيه مشتري به شماره )( 6-3

 (RA-F-04/00( ورم بررسی و ريشه يابی ش ايات به شماره)6-4

 
 

 


