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..............ادارهکلتامیناجتماعیاستان



یکسانسازیفرآیندنظرسنجیازنحوهعملکردکارگزاریهایرسمی:موضوع

 سالم علیکم 

 ( ص)با صلوات بر محمد و آل محمد

سنجی از نظر با عنایت به اهمیت فرآیندو  6802/ 0/ 62مورخ   05478دستوراداری شماره  اجرایدر ،  احتراماً   

است  ، خواهشمندکارگزاریهای رسمی سنجش میزان رضایت از نحوه عملکرد سازمان درخصوص مخاطبین

و همچنین دریافت و واحدهای اجرایی تابعه به منظور ایجاد وحدت رویه درکلیه ادارات کل استانها  دستورفرمائید

کارگزاریهای رسمی و تالش در جهت ی بازخوردهای یکسان و موثر در راستای شناخت نقاط قوت و ضعف عملکرد

اقدامات الزم به شرح ذیل صورت پذیرفته ونتیجه جهت کاهش ضریب میزان نارضایتی ها ، بهبود ارائه خدمات و 

 : نهایی به این دفتر ارسال گرددو بهره برداری جمع بندی 

از به طور منظم  هرسال طی دو دوره شش ماهه در (پیوست 1فرم شماره  )فرم های نظرسنجیمقتضی است  - 6

 در محل کارگزاریها ،سازمان شعبه مادر جهت سنجش رضایت مخاطبین ی هاکارگزاری  امورطریق کارشناس 

 .توزیع وجمع آوری گردد

طع امقپایان پس از جمع آوری فرم های نظر سنجی در  است  موظف به کارشناس امور کارگزاری های شع - 6

 2فرم شماره تکمیل استخراج نتایج و نسبت به ، (ر ماه و پایان اسفند ماه پایان شهریو)  شدهمشخص  زمانی

به  و ارسال آن( شعب دارای بیش از یک کارگزاری)جهت هریک ازکارگزاریهای تابعه به صورت جداگانه  پیوست

  .نمایداقدام  روز 68حداکثر ظرف مدت استان  اداره کل

نیز ضمن بررسی واطمینان ازصحت  ( رابطین اداره کل ) استانها  کل اتاراددر  امور کارگزاریهاارشد ان کارشناس - 8

و درج خالصه اطالعات  جمع بندی فرمهای مربوطه پس از، در فرمهای دریافتی از شعب وسقم اطالعات مندرج 

ر داکثح، نسبت به ارسال نتیجه نهایی پیوست   3شماره فرم در دریافتی از کلیه واحدهای اجرایی تحت پوشش 

 .  نمایند اقدامبرای شش ماهه دوم  بعد ماه هر سال برای شش ماهه اول و پایان اردیبهشت ماه سال  آبانتا پایان 
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به منظور ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از الصاق و ارسال حجم  در اعالم نتیجه نهایی به این دفتر، است الزم - 4

تکمیل شده توسط مخاطبین ،  ( 6فرمهای شماره ) رمهای نظر سنجیباالیی از مستندات ، از ارسال تصاویر و یا اصل ف

 .  اقدام گردد( 8)و صرفا نسبت به ارسال نتایج استخراج شده طبق فرم شماره  پرهیز گردد

به منظور دستیابی به اثر بخشی در نظر سنجی های صورت گرفته ، کارشناس ارشد امور کارگزاریهای استان        - 7

ه و تحلیل نتایج و مقایسه نظر سنجی های هر دوره با دوره های قبل و انعکاس آن به شعب مادر و نسبت به تجزی

 .  .دکارگزاریهای تابعه ، جهت رفع نواقص احتمالی اقدام نمای

( د ) و ( ج ) در خصوص بررسی و انعکاس موارد مندرج در بند  است موظف به کارشناس امور کارگزاریها در شع - 2

 .  .ده یک نظر سنجی به اداره کل مربوطه اقدام نمایفرم شمار

چنانچه بررسی ، رسیدگی و رفع مشکالت احتمالی  مطروحه در بند فوق الذکر پس از طرح و بررسی در شعبه و  - 5

یا اداره کل مربوطه ، نیازمند بررسی و اتخاذ تصمیم نهایی باشد ، مراتب ضمن ارسال مستندات و شرح جزئیات ، به 

 . دفتر انعکاس یابد  این

                                                                 

                                                                                             

 سیدمحمدعلیجنانی

 مدیرکلدفترامورکارگزاریهایرسمی
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