سازمان بنادر و دريانوردی
و
اداره کل بنادر و دريانوردی امیرآباد

عنوان سند

روش اجرايی نظر سنجی و رسیدگی به شکايت مشتريان

کد سند

APSEZ-QH-P014-02

همکار گرامی :
این اطالعات مدون  ،تحت کنترل سیستم مدیریت یكپارچه  IMSبوده و جزء دارایی معنوی اداره کل بنادر و دریانوردی امیرآباد می
باشد .هر گونه تكثیر و تغییر آن بدون مجوز نماینده مدیریت ممنوع می باشد.

تهیه کننده (گان)

مسئول برنامه ریزی و بودجه

تائیدکننده (گان)

معاون برنامه ریزی  ،توسعه
مدیریت و منابع

تصويب کننده

مدیر کل

محل تعیین وضعیت اعتبار مدرک

محل مهر مدرک معتبر

محل مهر مدرک منسوخ

اداره کل بنادر و

عنوان سند

روش اجرايی نظر سنجی و رسیدگی به شکايت مشتريان

کد سند

APSEZ-QH-P014-02

دريانوردی
امیرآباد

صفحه  2از 4

 -1هدف :
ارایه روشی نظام مند و اثر بخش به منظور سنجش رضایت مندی مشتریان و رسیدگی به شکایات آنان در جهتت کتاهش میتزان
شکایات و افزایش میزان رضایتمندی مشتریان در بندر امیرآباد می باشد.
 -2محدودة کاربرد :
محتتدودک کتتاربرد ایتتا روي اجرایتتی در برگیرنتتدک کنیتته مشتتتریان اعتتد صتتااالان و نماینتتدگان کتتاو ،نماینتتدگان کشتتتیرانی و
سرمایه گذاران در ادارک کل بنادر و دریانوردی امیرآباد می باشد.
 -3مراجع و مدارک مرتبط :
 )3-1روي اجرایی اقدامات اصالای ))APSEZ-QH-P009
 )3-2روي اجرایی بازنگری مدیریت ))APSEZ-QH-P010
 )3-3فرم از نظرسنجی از نمایندگان کشتیرانی/شناورها))APSEZ-QH-F035
 )3-4فرم از نظرسنجی صااالان کاو))APSEZ-QH-F036
 )3-5فرم از نظرسنجی از سرمایه گذاران))APSEZ-QH-F037
 )3-6فرم ثالت و رسیدگی به شکایات مشتریان ))APSEZ-QH-F038
 -4واژگان و تعاريف:
ندارد
 -5مسئولیت و اختیارات:
 )5-1دریافت و رسیدگی به شکایات مشتریان ،انجام نظر سنجی از مشتریان پیرامون خدمات بندری ،دریایی و سرمایه گذاری ،
و پیگیری نتایج آن در بهالود امور ،بر عهدک ادارات امور بندری ،اموردریایی و بازاریابی وسرمایه گذاری می باشد.
 )5-2مسئولیت همکاری ،انجام اقدامات اصالای وزم در جهت رفع شکایات مشتریان و همچنیا افزایش میزان رضایت آنها ،بر
عهدک مسئولیا ادارات ذیربط می باشد.
 )5-3مسئولیت تحنیل نظر سنجی های انجام شدک ،پیگیری شکایات و صتدور فترم اقتدام اصتالایصدر صتورت نیتاز) بتر عهتدک
قسمت برنامه ریزی و بودجه می باشد.
 -6شرح روش/فرآيند :
 )6-1نحوه دريافت و رسیدگی به شکايات مشتريان:

مشتریان ،شکایات خود را از طریق مکانیزم های ارتالاطی تعریف شدکصدر تذکر )1به بندر امیرآباد اعالم می نمایند.تذکر :1انواع مکانیزم ارتالاطات خارجی جهت پاسخ گویی به مشتریان به شرح زیر می باشد:
الف) وب سایت و ایمیل بندر امیرآباد
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ب) صندوق انتقادات و پیشنهادات
ج) مکاتالات رسمی
د) تکمیل فرمهای شکایات توسط مشتری
ک) تنفا یا فاکس
و) سایر ....................
مسئول ذیربط صدریافت کنندک شکایت مشتری) ،نسالت به تکمیل ثالت و تنظید فرم "ثالت و رسیدگی به شکایات مشتریان" اقداممی نمایند .اطالعات مورد نیاز جهت تکمیل ایا مرانه فرم شامل نام مشتتری ،تتاریخ ،شتمارک ستند مترتالط باشتکایت ،موضتوع
شکایت می باشد .فرم تکمیل شدک برای قسمت برنامه ریزی و بودجه ارسال می گردد.
 قسمت برنامه ریزی و بودجه از طریق تعامل با مسئول ذیربط و مشتریصدر صورت نیاز) نسالت به تکمیل نمودن قستمت بعتدیفرم " ثالت و رسیدگی به شکایات مشتریان " اقدام می نماید .اطالعات مورد نیتاز جهتت تکمیتل ایتا مرانته فترم شتامل شترح
اقدامات وزم جهت رفع شکایت ،مسئول رفع شکایت ،تاریخ رفع شکایت می باشد.
مسئول ذیربط صدریافت کنندک شکایت مشتری) ،از اقدامات انجام شتدک بازدیتد بعمتل آوردک و از طریتق تعامتل بتا مشتتریصدرصورت نیاز) رفع شدن شکایت مشتری را تصدیق می نماید .تصدیق رفع شکایت مشتری در فرم "ثالت و رسیدگی بته شتکایات
مشتریان" ثالت می گردد .چنانچه نیازمند اقدام اصالای باشد به قسمت برنامه ریزی و بودجه ارجاع می گردد.
 قسمت برنامه ریزی و بودجه در صورت نیتتاز به اقدام اصالای ،مطابتق روي اجرایی "اقدامات اصالای" اقدام به صدور فرماقدام اصالای می نماید.
تذکر :2مسئول ذیربط صدریافت کنندک شکایت مشتری) مراال رسیدگی به شکایت مشتری را تا اصول اطمینان از قانع شدن یتا
رضایت ایشان می بایستی پیگیری نمایند.
نمایندک مدیریت در سیستد مدیریت یکپارچه بصورت دورک ای گزارشتی از میتزان شتکایات مشتتریان و رفتع آنهتا و همچنتیااقدامات اصالای جهت جنوگیری از تکرار شکایات مشتریان را به جنسه بازنگری مدیریت ارائه می نماید.
 )6-2نحوه نظر سنجی از مشتريان بندر:

 قسمت برنامه ریزی و بودجه با کمک مسئولیا ارائته کننتدک ختدمات بته مشتتریان ،نستالت بته تهیته فترم هتای"نظتر ستنجی ازمشتریانصصااالان کاو ،نمایندگان کشتیرانی/شناورها و سرمایه گذاران) " اقدام می نماید .فرم نظرستنجی متی بایستتی بصتورت
سالیانه مورد بازنگری قرار گیرد .دورک نظر سنجی از مشتریان شش ماهه می باشد.
 مسئولیا در ادارات ذیربط  ،بر اساس دورک تعییا شدک نسالت به انجام نظر سنجی و تکمیل فترم "نظتر ستنجی از مشتتریان" بتهتعداد تعییا شدک  ،از طریق مکانیزم های ارتالاطی تعریف شدکصدر تذکر )3اقدام می نمایند.
تذکر :3انواع مکانیزم ارتالاطات خارجی جهت نظر سنجی از مشتریان به شرح زیر می باشد:
الف) مصاااله اضوری
ب) اینترنتی
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ج) تنفنی
د) مکاتاله ای
ک) پست جواب قالول
و) سایر ....................
فرم های "نظر سنجی از مشتریان" تکمیل شدک برای قسمت برنامه ریزی و بودجه ارسال می گردد.
 قسمت برنامه ریزی و بودجه  ،از طریق ثالت دادک ها در فایل کامپیوتری و با استفادک از فنون آماری ،اطالعتات نظتر ستنجی رابررسی و تحنیل می نماید .در ایا بررسی ،چنانچه امتیاز کل رضایت مشتری بتاوتر یتا مستاوی  75باشتد و همچنتیا تتک تتک
شاخصها باوتر یا مساوی  60باشند ،بررسی خاتمه یافته و نتیجه نظر سنجی طی یک گتزاري از طریتق نماینتدک متدیریت بترای
مدیر بندر ارسال می گردد .چنانچه امتیاز کتل کمتتر از  75باشتد  ،در اینصتورت تتک تتک شاخصتهای کمتتر از  60بصتورت
جداگانه مورد بررسی و تجزیه و تحنیل قرار می گیرند تا بدیا ترتیب عنت یا عنل نارضایتی مشخص گردد .نحوک محاساله امتیاز
رضایتمندی مشتریان به شرح زیر می باشد:
 * 100صجمع کل امتیازات در االت اداکثری)  /صجمع کل امتیازات دادک شدک به شاخصها توسط مشتریان)
 مدیریت بندر بر اساس نتیجه نظر سنجی ،اقدامات مقتضی را تعییا و به ادارات ذیربط ابالغ می نمایند. قسمت برنامه ریزی و بودجه در صورت نیتتاز به اقدام اصالای ،مطابتق روي اجرایی "اقدامات اصالای" اقدام به صدور فرماقدام اصالای می نماید.
 -7شاخص های کلیدی عملکرد فرآيند/زيرفرآيند(ها)
معیار کلیدی عملکرد

میزان شکایات رسیدگی شدک به
کل شکایات
متوسط میزان رضایت مشتریان

واحد اندازه

شاخص

گیری

مربوطه

درصد

X≥80

درصد

X ≥75

نحوه محاسبه/جمع آوری داده

تعداد شکایات رسیدگی شدک به کل شکایات
مطرح شدک در دورک
نتایج نظر سنجی دورک ای از مشتریان

دوره
اندازه گیری

شش ماهه
شش ماهه

