
 

 

  

 

 

 عنوان مدرک:

 و درخواست رسیدگی مجدد«« شکایات به »»روش اجرایی رسیدگی

 

 گیرنده/گیرندگان سند:

 مدیر عامل              

 و ایمنی مدیر تضمین کیفیت              

 اداری و پشتیبانیمدیر               

 مدیر گواهی کردن سیستم مدیریت کیفیت             

              

 

 تهیه کننده: فرزانه عالی دانشور

 تاریخ و امضاء:

 

 کننده: آماندا حسنیییدتأ

 تاریخ و امضاء:

 

 

 شیرین صارمیکننده: تصویب

 

 IHA/MC/PR/05 سند: شماره

 

 

 01شماره بازنگری: 

 

 

 15/06/1399 تاریخ اجرا:

 

 مهر کنترل:

 .باشدتنها آخرین بازنگری از نسخ تحت کنترل دارای اعتبار می ●

 



 

 
 

 و شکایات به روش اجرایی رسیدگی

 درخواست رسیدگی مجدد

 IHA/MC/PR/05 شماره سند:

 01شماره بازنگری:

 15/06/1399 تاریخ بازنگری:

 

 5 از 2
 

 فهرست مندرجات

 صفحه عنوان

 3 ......................................................................................................................................................... :مدرک عنوان 1

 3 ....................................................................................................................................................................... :هدف 2

 3 .......................................................................................................................................................... :کاربرد دامنه 3

 3 .................................................................................................................................................................... :فیتعار 4

 3 .......................................................................................................................................................... :شکایت 4-1

 3 ....................................................................................................................... :مجدد یدگیرس درخواست 4-2

 4 ........................................................................................................................................................... :هاتیمسئول 5

 4 ......................................................................................................................................................... :اتیعمل شرح 6

 4 ......................................................................................................................................................... :اتیشکا 6-1

 5 ....................................................................................................................... :مجدد یدگیرس درخواست 6-2

 5 ....................................................................................................................................................... :مرتبط مدارک 7
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 و شکایات به روش اجرایی رسیدگی

 درخواست رسیدگی مجدد

 IHA/MC/PR/05 شماره سند:

 01شماره بازنگری:

 15/06/1399 تاریخ بازنگری:

 

 5 از 3
 

 به نام خدا 

 :مدرک عنوان 1

 .رسیدگی مجدد درخواست و شکایات به روش اجرایی رسیدگی 

 :هدف 2

های رسیدگی و پاسخگویی به شکایات مشتریان و درخواست تحلیل و تجزیهتشریح نحوه دریافت، رسیدگی، 

زم برای جلب رضایت احتمالی و انجام اقدامات اصالحی ال هایانطباق عدمرفع  منظوربهمجدد مشتریان شرکت 

 ؛مشتریان شرکت

 دامنه کاربرد: 3

 رسد.های مختلف به شرکت میباشد که از کانالنظرات کلیه مشتریان می

 :تعاریف 4

 شکایت: 4-1

گذارند، مشتریان شاکی شفاهی با شرکت در میان می کتبی/ صورتبهمشتریان ناراضی که نارضایتی خود را 

 .شودشکایت مشتری نامیده می هاآنشفاهی  /کتبی اظهارنظرشوند و شناخته می

درخواست رسیدگی مجدد که توسط هر فرد یا سازمان به شرکت در ارتباط با  از غیربهبیان نارضایتی 

 .گرددشرکت ابراز می هایفعالیت

 :درخواست رسیدگی مجدد 4-2

ارائه  شدهانجام ممیزیو یا انجام مجدد  ممیزیبررسی مجدد  منظوربه( درخواستی که توسط کارفرما )مشتری

 گردد.می

 

 

 



 

 
 

 و شکایات به روش اجرایی رسیدگی

 درخواست رسیدگی مجدد

 IHA/MC/PR/05 شماره سند:

 01شماره بازنگری:

 15/06/1399 تاریخ بازنگری:

 

 5 از 4
 

 :هاتیمسئول 5

 باشد.می و ایمنی مسئولیت اجرای این روش اجرایی به عهده مدیر تضمین کیفیت 5-1

 باشد.مین روش اجرایی به عهده مدیر عامل مسئولیت نظارت بر اجرای ای 5-2

 :عملیاتشرح  6

 شکایات:  1 -6

توسط کلیه کارکنان شرکت  ،مکتوب، تلفنی و یا مراجعه حضوری کلیه شکایات رسیده از طرف مشتریان اعم از

مدیر واحد مربوطه  نسبت  وسیلهبه، کلیه شکایات دریافتی ابتدا باشد. پس از دریافت شکایتقابل دریافت می

اطالعات مربوط به شکایت تکمیل شده و موضوع  شکایتصحت  در صورت شود.به صحت آن تحقیق می

شود . مدیر تضمین کیفیت و ایمنی باید با سازمان و یا شکایت به مدیر تضمین کیفیت و ایمنی واگذار می

کننده تماس برقرار نموده و ضمن دریافت اطالعات تکمیلی نسبت به اجرای اقدامات الزم برای شخص شکایت

آمیز، اقدام نماید در صورت وارد نبودن شکایت دور از هرگونه اقدام تبعیضت به و فصل شکایپاسخگویی و حل 

 گردد.ابالغ میبه شاکی  موضوع
شکایت مربوطه تحت مسئولیت شرکت باشد  کهدرصورتیشکایتی شرکت پس از بررسی اولیه  هرگونه: پس از دریافت توجه

داری در بایگانی شرکت نگهشکایات  تمامیبهکلیه مدارک مربوط مراحل رسیدگی و رفع مورد نارضایتی انجام خواهد شد و 

 .خواهد شد

و  نفع، مراحل رسیدگی به شکایت توسط مدیر تضمین کیفیتدر صورت درخواست هر یک از طرفین ذی

 .به اطالع وی خواهد رسید ایمنی

با روش اجرایی اقدامات  رفع شکایت مطابق منظوربهاقدامات اصالحی الزم،  آمدهعملبهدر صورت احراز شکایت 

 هاآنشود. پیگیری اقدامات اصالحی و زمان انجام به اجرا گذارده می( IHA/MC/PR/04به شماره ) اصالحی

نسبت به اجرای جلسه بازنگری  صورت نیازو رسیدن به نتیجه و اثربخشی نتایج آن اهمیت بسیاری دارد و در

 .گرددمیاقدام  (IHA/MC/PR/09) به شماره مسئول کارکنانمدیریت با حضور 

 ثبت و پیگیریپس از بررسی بیشتر و انجام اقدامات الزم، نتیجه این اقدامات را در فرم  ،فرد مسئول پیگیری

صورت نیاز به صدور اقدامات اصالحی نیز مطابق روش در  .کندثبت می (IHA/MC/FO/11) شمارهبه  شکایات

به مشتری اعالم  رسماًد موارد فوق توسط مدیرعامل، نتیجه شود. پس از تأییمی انجام اقدام اصالحی اجرایی

 شود.می

شده در جلسه بازنگری مدیریت مطرح و در مورد آن دسته از اقدامات اصالحی درنهایت کلیه شکایات محرز

شود. اخذ تصمیم نهایی باید توسط شخص یا اشخاصی انجام شود گیری میه نرسیده است، تصمیمکه به نتیج

 .اندنبودهاولیه مورد شکایت  ممیزیفعالیت  اندرکاردستکه 



 

 
 

 و شکایات به روش اجرایی رسیدگی

 درخواست رسیدگی مجدد

 IHA/MC/PR/05 شماره سند:

 01شماره بازنگری:

 15/06/1399 تاریخ بازنگری:

 

 5 از 5
 

 کهدرصورتیبه هر نحو گردد و  آمیزتبعیضنباید موجب بروز اقدامات  شدهانجامتحقیق در رابطه با شکایت 

مسئولیتی در جهت رفع یا بررسی مجدد آن  گونههیچشکایت مشتری محرز نگردد و ادعا تلقی شود شرکت 

 را ندارد.

 موضوع آیا که کند تعیین شاکی و شدهگواهی کارفرمای اتفاقبه باید کنندهگواهی در پایان یک شکایت، نهاد

 شود. اقدام مورد این در حدی چه در باشد چنین اگر و برسد عموم اطالع به باید آن شدن وفصلحلو  شکایت

 درخواست رسیدگی مجدد:  2 -6

طبق فرم مجدد را داشته باشد،  ممیزیمعترض باشد و درخواست  ممیزیکارفرما به نتایج  کهدرصورتی

شود نباشد، درخواست وی بایگانی میجا چنانچه درخواست او به (IHA/MC/FO/10) شمارهرسیدگی مجدد به 

به خواست ایشان طبق ، این امر مجدد ممیزیپذیر بودن و امکان صورت به جا بودن درخواست متقاضیو در 

 کهدرصورتیشود ولی دیگر تکرار می ممیزتوسط یک  (IHA/MC/PR/08روش اجرایی گواهی کردن به شماره)

حکم واگذار  عنوانبه طرفبیشخص ثالث  ممیزرضایت ایشان حاصل نشود، اخذ تصمیم به یک نفر  بازهم

 .شودمی

 آمیز به هر نحو گردد.تسلیم در درخواست رسیدگی مجدد نباید موجب بروز اقدامات تبعیض تذکر:

نتیجه مذاکرات نهایی با  و ایمنی مدیر تضمین کیفیت ،مندی متقاضی بعد از ممیزی مجدددر صورت رضایت 

 شمارهبه  درخواست رسیدگی مجددفرم  را در شدهانجامخصوص میزان اثربخشی اقدامات مشتری در

(IHA/MC/FO/10) نماید.می پر 

 تأییدرسمی و با  صورتبه (کارفرماپس از اتمام مراحل پیگیری و رفع موارد، در صورت لزوم )درخواست 

به اطالع  رسماًدرخواست رسیدگی مجدد شرکت مراحل فوق و مستندات مربوط به رفع مورد  مدیرعامل

 سوابق در بایگانی شرکت نگهداری خواهد شد.و مشتری خواهد رسید 

 )افرادی( که فرد توسط باید شود داده اطالع مجدد رسیدگی کنندهدرخواست به بایستی که در پایان تصمیمی

 .شود تصویب و بازنگری اتخاذ، اندنبوده دخیل مجدد رسیدگی درخواست موضوع در قبالً

 :مرتبط مدارک 7

 (IHA/MC/FO/10)فرم درخواست رسیدگی مجدد مشتریان  •

 (IHA/MC/FO/11) فرم ثبت و پیگیری شکایات •



خیربلی

IHA/MC/PR/05

مهلت اقدام

IHA/MC/FO/11:  شماره سند

00: شماره بازنگری 

* کد شکایت بر اساس تاریخ روز ، بدون فاصله می باشد.

شرکتسمتنام در خواست کننده

1398/10/28: تاریخ بازنگری 

شرح بررسی های انجام شده 

وتصدیق اطالعات جمع اوری شده

مسئول 

بررسی
شرح اقدامات

تصمیم 

گیرنده

تاریخ حل 

مسئله یا ارسال 

نتایج به کارفرما

نتایج پیگیری اقدام اصالحی
کد 

*شکایت

تاریخ 

دریافت
شرح مسئله

در حیطه 

مسئولیت 

شرکت

فرم ثبت و پیگیری شکایات



 

 فرم درخواست رسیدگی مجدد مشتريان

 IHA/MC/FO/10  شماره سند:

 01شماره بازنگری: 

 15/06/1399 تاريخ بازنگری:

 

 
IHA/MC/PR/05 

 

 تاریخ درخواست: نام کارفرما:      

 مهلت اقدام: موضوع درخواست رسیدگی مجدد:                                   

 شرح موضوع درخواست رسیدگی مجدد:

 

 

 امضاء درخواست کننده: نام و                                                                                         

 فنی: بازبین نظر

 

 

 :و ایمنی تاریخ ارسال به واحد تضمین کیفیت                                                                                                   

 نام و امضاء:                                                                                                   

     :مدیر تضمین کیفیتظرن

 

 

 تاریخ پاسخگویی به کارفرما:                                                                                         

 نام وامضاء:                                                                    

 با کارفرما: نتیجه مذاکرات

 

 

 شماره فرم اقدام اصالحی در صورت لزوم:

 

 :رعاملیمد ییدتأ                                                                    
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