« فرم ثبت و پیگیری شکبیت »
كبنبل ارتببطي

شکبیت 

نوع :

تبريخ ثبت :

انتقبد 

ٍة سبيت هزاجعِ هستقين تلفٌي كتبي سبهد پيبم كَتبُ رسبًِ (صدا سيوب ٍ هطبَعبت) 

مشخصبت شبكي

آقب/خبًن/سبسهبى :

شوبرُ پيگيزي :

شوبرُ تلفي ّوزاُ :

كد ايٌتزًتي شکبيت /شوبرُ ًبهِ :
آدرس :
شزح شکبيت:

شرح

پيَست :

دارد

تبريخ ٍقَع :

ًدارد

ًبم ٍ اهضبء شبكي
تبريخ اعالم ٍصَل شبكي :

وصول ًبم ثبت كٌٌدُ شکبيت:
ارزیببي (روابط عمومي)

تبريخ اًجبم ارسيببي اٍليِ:
شکبيت هَرد قبَل سبسهبى هي ببشد

شکبيت هَرد قبَل سبسهبى ًوي ببشد

علت عدم پذيزش:
هسئَل بزرسي:

تبريخ اعالم بِ شبكي :
درجِ اّويت :

تبريخ هقزر جْت اعالم ًتيجِ بزرسي تَسط هسئَل بزرسي:
ضزح بزرسي ّبي صَرت گزفتِ:

مسئول بررسي(اواحذ مربوطه)

ػلت ٍقَع ضكبيت :
اقذام هَرد ًيبس جْت اصالح ٍ جلَگيزي اس ٍقَع هجذد:

تبريخ اػالم ًتبيج بزرسي تَسط هسئَل سسيذگي:

ًبم ٍ اهضبء فزد بزرسي كٌٌذُ:
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رٍابط ػوَهي

اػالم بِ ضبكي
تبريخ اػالم ًتيجِ بزرسي بِ ضبكي:
تصوين اخذ ضذُ هَرد قبَل ضبكي :

هي ببضذ

ًوي ببضذ

ػذم پذيزش تَسط ضبكي:
ػلت ػذم پذيزش تَسط ضبكي هَرد قبَل ايي ٍاحذ هي ببضذ

ايي قسوت تَسط ٍاحذ هزٍبطِ تكويل هي گزدد

ػلت

هَرد قبَل ايي ٍاحذ ًوي ببضذ

ًظز سزپزست ٍاحذ :
ًبم ٍ اهضبء هسئَل بزرسي هجذد :
ضزح اقذاهبت جذيذ بزاي رفغ ضكبيبت:

تبريخ اطالع رسبًي بِ ضبكي:
در صَرت ػذم پذيزش اقذام ،تَسط ضبكي،يك فزم پيگيزي بِ ايي فزم پيَست ٍ اقذاهبت اًجبم ضذُ تبحصَل رضبيت
ضبكي در فزم هذكَر ٍارد هي ضَد ٍ سپس اداهِ ايي فزم تكويل هيگزدد
ٍضؼيت اثز بخطي

رٍابط ػوَهي

اقذاهبت اًجبم ضذُ اثز بخص هي ببضذ
اقذاهبت اًجبم ضذُ اثز بخص ًوي ببضذ
ًبم ٍ اهضبء هسئَل رسيذگي:

تبريخ سٌجص اثز بخطي:
ػلت:
تبريخ سٌجص اثز بخطي هجذد:

ايي قسوت در صَرت اثزبخص ًبَدى اقذاهبت تكويل هي گزدد

هسئَل رسيذگي

ًتيجِ بزرسي:

تبريخ بزرسي:

ضزح اقذاهبت هَرد ًيبس:

در صَرت ػذم اثزبخطي هجذد اقذام ،يك فزم پيگيزي بِ ايي فزم ،پيَست ٍ اقذاهبت اًجبم ضذُ تب دستيببي بِ
اثزبخطي هٌبسب در فزم هذكَر ٍارد هي ضَد .
كد هدركFR80101/3:

