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 :تذكز 
 باشد اسناد سيستم مديريت كيفيت فقط با مهر اصلي داراي اعتبار مي

 .و تهيه كپي از اسناد مجاز نيست

 مهز كنتزل

 


 

 
 

 

 
 

 روش اجزایی

 

 سنجش رضایت مشتزیان
 

  

 

 

 

 

 

 تصَیب کٌٌدُ تأیید کٌٌدُ کٌٌدُ تْیِ 

 هدیس ػبهل ًوبیٌدُ هدیسیت ًوبیٌدُ هدیسیت سوت

 ًبم ٍ ًبم خبًَادگی
هسکص هشبٍزُ ٍ اطالع زسبًی 

 سیستن کبزاى

هسکص هشبٍزُ ٍ اطالع زسبًی 

 سیستن کبزاى

هسکص هشبٍزُ ٍ اطالع زسبًی 

 سیستن کبزاى

    تبزیخ

    اهضبء
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هدف:-1

ِ آًْب بِ هٌظَز جلب زضبیت زسیدگی ب ٍ هشتسي تؼییي سطح زضبیت ّدف اش تدٍیي ایي زٍیِ ایجبد زٍشی است بساي

 . ت خدهبتى ٍ اًجبم اصالحبت هؤثس بـس کیفیایشب

 

:دامنهكبربرد-2

 . دز ٍاحد هدیسیت کیفیت ٍ فسایٌدّبي هستبط بب ًظسیبت هشتسیبى کبزبسد دازدایي زٍش اجسایی 

 

:نظبرتواجرامسئوليت-3

 ًظبزت : ًوبیٌدُ هدیسیت . 

  : ٍاحد هدیسیت کیفیتاجسا . 

 

:ضرح-4

هبِّ ًسبت بِ تؼییي سطح زضبیت   سِحداکثس دز فَاصل ببز  چْبز سبلیببیست  هی شسکت ٍاحد هدیسیت کیفیت 

 بِ تستیب ذیل اقدام ًوبید :  هشتسي

 ٍ پیگیسي دزیبفت آى  هشتسیبىبساي   F-48بب کد ” هشتسیبىًظسسٌجی اش “ ازسبل فسم   ـ

 . هرکَزهحبسبِ اهتیبش هَجَد دز فسم  ـ هحبسبِ اهتیبش ّس ًظس سٌجی بؼد اش 

ػلل  ٍ تؼسیـف اقدام اصالحـی  ببشد ًیبش بِ بسزسی زیشِ ٍ   353  دست آهدُ کوتس اش ػدد ـ دز صَزتیكِ شبخص بِ

ٍ دز صَزت ًیبش بب حضَز   هسئَلیي فسایٌدّبي هستبطبب ّوكبزي  ٍاحد هدیسیت کیفیتایي بسزسی تَسط ببشـد .  الشم هی

 . هستبط صَزت هی پریسدهؼبًٍتْبي 

هٌظـَز بْبـَد   ببشد دز صَزت ًیبش اقداهبت پیشگیساًِ بِ 353دست آهدُ بیشتس اش ػدد  ـ دز صَزتیكِ شبخص بِ

 . تؼسیف هی گسددسیستن 

بب ”  اصالحی ٍ پیشگیساًِ  بتاقداه“  ٍش اجساییهطببق بب ز ، اي کِ تؼسیف هی شًَد اصالحی ٍ پیشگیساًِ اقداهـبتکلیِ  ـ

 . شَد پیگیسي هی   P-03کد 

هَضَع  ، یب ًظسي داشتِ ببشد جْت بسزسیپیشٌْبد،  ، F-48بب کد ” هشتسیبىًظسسٌجی اش “ دز فسم  هشتسيچٌبًچِ  ـ

اصالحی ٍ  بتاقداه“ زٍیِ دزج شدُ ٍ پس اش آى هطببق بب  F-07بب کد  پیشٌْبدات ، اًتقبدات ٍ ًظساتهطسٍحِ دز فسم 

 . هی گسددٍ پیگیسي اقدام    P-03 بب کد”  پیشگیساًِ 

شكبیتی اػالم ًوبید ، هَضَع دز اسسع ٍقت هطببق بب  F-48بب کد ” هشتسیبىًظسسٌجی اش “ چٌبًچِ هشتسي دز فسم -

 . اقدام ٍ پیگیسي هی گسدد  P-13زٍش اجسایی زسیدگی بِ شكبیبت ٍ ًظسات هشتسیبى بب کد 

  

توزیعنسخ:-5

 . ات سیستن هدیسیت کیفیت تَشیغ شدُ استهطببق بب فسم فْسست هستٌد
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مدارکپيوست:-6

 کد ًبم زدیف

 F-48 هشتسیبىًظسسٌجی اش  6-1



مدارکمرتبط:-7

 کد ًبم زدیف

 P-03  زٍش اجسایی اقداهبت اصالحی ٍ پیشگیساًِ 7-1

 P-13 زٍش اجسایی زسیدگی بِ شكبیبت هشتسیبى 7-2

 


