
:یندگ ی اد مجوز نمیا تمدی نموهن تقاضاانهم ردخواست ثبت  
 خ:یتار

 شماره:

 نظارت بر خدمات   ر کل محترمیمد

 

 با سالم و احترام

جهت  یرسم یندگید مجوز نمایثبت /تمد ین شرکت برایا یت به تقاضایبا عنا

نزد مرکز اصناف و  --------------- یبا نشان تجار  ---------------محصوالت 

مدارک، مستندات و  ی، خواهشمند است ضمن بررسیامور بازرگانان وزارت بازرگان

گردد(  یشده بارگذار ینیش بیت پیه اطالعات مد نظر در وب سایوست )کلیگزارش پ

جاد شده نسبت به اظهار نظر و یشبکه فروش و خدمات پس از فروش ا یابیو ارز

 د.ییبه مرکز محترم فوق الذکر اقدام فرما یابیجه ارزیانعکاس نت

د مورد نظر یمد نظر را تا سررس یگردد موارد اصالح ین شرکت متعهد میضمنا ا

 .دیآن سازمان  اعمال نما

تواند بر اساس ضوابط موجود  یاست درصورت عدم اصالح سازمان م یهیبد

 د.یم را معمول نمااقدامات الز

 

 رعاملیمد امضاءنام و 

 مهر شرکت

  

 



 

 ازیاه و مستندات مورد ن شاخص یکل  یراهنما
 عوامل شاخص
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 محصول یبانیضمانت، تعهد و پشت

 یآموزش و مهارت پرسنل فن

 ها یندگیش عملکرد و نظارت بر نمایپا

 انیل نظرات مشتریش و تحلیپا

 یو آموزش مشتر یحمل، نصب، راه انداز یتورالعمل هادس ین و اجرایتدو

 ص و گردش کاریرش، ترخیضوابط پذ ین و اجرایتدو

 یراتیو تعم یفن یدستورالعمل ها ین و اجرایتدو

 هیق و تنبینظام تشو ین و اجرایتدو
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 یدکیع مناسب قطعات ین و توزیتأم

 یخدمات در محل مشتر

 یدماتتوسعه شبکه خ

 یتوسعه شبکه ارتباط

 یرات به مشتریش از حد محصول جهت تعمیستم پرداخت خسارت توقف بیس

 (یقیاز تشوی)امت یو استقرار شبکه اطالعات یطراح

 هایندگیو لغو نما دستورالعمل اعطاء ین و اجرایتدو
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 راتین جدول زمان و نرخ استاندارد تعمیتدو

 راتیدجه پرداخت خسارت توقف محصول جهت تعمبرآورد بو

 اب و ذهابیمحصول و ا یمربوط به جابجائ ینه هایپرداخت هز
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 یج ادراکینتا یمشتر یتمندیرضا

  یج عملکردینتا

 انیات مشتریبه شکا ییو پاسخگو یدگیند رسیفرآ

 

 یق شرکت هایباشد که از طر ید مجوز میمدت یمتقاض یجه عملکرد مختص شرکت هایت نتیگزارش وضع 

 شود. یت شده انجام مین صالحییتع یبازرس فن

 د کنندگان یت مصرف کنندگان و تولیسازمان حما یکامل، حسب ضرورت از سو یفن یگزارش بازرس

 درخواست خواهد شد.





 عرضه کننده یشبکه خدمات پس از فروش شرکت ها یابید ارزنی فرآیاجرا یچگونگ

 نه:یه مدارک و مستندات در زمارائ

 ت خدماتیفیک -1

 محصول یبانیتعهد و پشت ،ضمانت -1-1

ا نصب آن، مدت زمان ید کاال یخ خریل مدت زمان ضمانت و تعهد خدمات از تاریاز قب ین بخش مواردیا یابیدر ارز

ران تعهد خدمات، وب در دویض قطعات معیان، تعویمحصول به مشتر یخدمات، ارائه کارت ضمانت معتبر فارس یبانیپشت

 باشد.یکارت ضمانت معتبر، مورد نظر م یهایژگیت ویرعا

 یانسان یرویمهارت ن -1-2

و  یزیپرسنل، برنامه ر یآموزش یازسنجی، نیپرسنل فن ین استاندارد آموزشییل تعیاز قب ین بخش مواردیا یابیدر ارز

 باشد.یمدنظر م یآموزش یهادوره یش اثربخشیمربوطه و پا یهانامهی، صدور گواهیآموزش یدوره ها یبرگزار

  یندگیش عملکرد و نظارت بر نمایپا -1-3

زم نظارت بر شبکه یمکان ین و اجرایل تدویاز قب یرد مواردیپذین بخش که از شرکت عرضه کننده صورت میا یابیدر ارز

الزم  یاقدامات اصالحو انجام  یستم نظارتیج سیل نتایش و تحلین شده، پاییخدمات پس از فروش بر اساس الزامات تع

 باشد.یمورد نظر م

 انیل نظرات مشتریش و تحلیپا -1-4

 یابید. در ارزینما یاز طراحیاقدامات مورد ن یان شبکه خدمات و اجرایافت نظرات مشتریجهت در یزم مناسبید مکانیبا

ن شده، ییتع زمیمکان یان، اجرایمشتر یتمندیسنجش رضا یمشخص برا یزمین مکانییل تعیاز قب ین بخش مواردیا

 .باشدیالزم مورد نظر م یان و انجام اقدامات اصالحیت مشتریج سنجش رضایل نتایش و تحلیپا

 یو آموزش مشتر یحمل، نصب، راه انداز یدستورالعمل ها ین و اجرایتدو -1-5

و اجرا  یطراح یو آموزش مشتر یفارس ی، راهنمایحمل، نصب، راه انداز یرا برا ید دستورالعملیشرکت عرضه کننده با

ع آن در شبکه خدمات پس از ین شده و توزییتع یهان دستورالعملیل تدویاز قب ین بخش مواردیا یابید. در ارزینما

 باشد.یفروش مورد نظر م

 ص و گردش کاریرش، ترخیضوابط پذ ین و اجرایتدو -1-6

شخص نمودن گردش کار در ص کاال، مین زمان ترخییرش، تعین ضوابط پذیل تدویاز قب ین بخش، مواردیا یابیدر ارز

 باشد.یو ابالغ آن به شبکه خدمات پس از فروش جهت اجرا مورد نظر م یراتیتعم یواحدها

 یراتیو تعم یفن یهادستورالعمل -1-7

ه و آن را به واحد خدمات پس از یمرتبط با هر محصول را ته یراتیو تعم یفن یهاد دستورالعملیشرکت عرضه کننده با

و  یفن یهان دستورالعملیل تدویاز قب ین بخش مواردیا یابید. در ارزیع نمایتوز یراتیمجاز تعم یهایندگیفروش و نما

 ه محصوالت، و ابالغ آن به شبکه خدمات پس از فروش مورد نظر است.یکل یبرا یراتیتعم

 هیق و تنبینظام تشو -1-8

مجاز بر اساس  یهایندگیه نمایو تنبق یجهت تشو ینظام مشخص ین و اجرایل تدویاز قب ین بخش، مواردیا یابیدر ارز

 باشد.یعملکرد آنها مورد نظر م

 سرعت خدمات -2

 یدکیع مناسب قطعات ین و توزیتأم -2-1

ه یکل ین نقطه سفارش گذارییه محصوالت، تعیکل یل محاسبه نرخ مصرف قطعات برایاز قب ی، مواردیابین ارزیدر ا

 باشد.یمورد نظر م یراتین در شبکه تعمع آیو توز یدکین قطعات یتأم یزی، برنامه ریدکیقطعات 

  



 
 یخدمات در محل مشتر -2-2

بابت  یمناسب به منظور ارائه خدمات در محل مشتر یخدمات یهاسیجاد سروید نسبت به ایشرکت عرضه کننده با

رائه خدمات زم ایل وجود مکانیاز قب یموارد یابین ارزید. در ایخدمات اقدام نما یبانیتعهدات دوران ضمانت، تعهد و پشت

از جهت ارائه خدمات، آموزش پرسنل و یمورد ن یانسان یرویه محصوالت، برآورد تعداد نیان جهت کلیدر محل مشتر

 است. مورد نظر یستم خدمات رسانیش سیکنترل و پا

 یتوسعه شبکه خدمات -2-3

زان یان در سطح کشور و میمشتر یپراکندگ ید متناسب با چگونگیشبکه خدمات پس از فروش شرکت عرضه کننده با

 یراتیجهت توسعه شبکه تعم یاش برنامهین، اجراء و پایل تدویاز قب یموارد یابین ارزیابد. در ایفروش محصوالت توسعه 

 باشد.یع مورد نظر میزان فروش محصوالت مختلف و گستره توزیمتناسب با م یو خدمات

 یتوسعه شبکه ارتباط -2-4

خدمات پس از فروش و  یان به واحدهایمشتر یو مناسب جهت دسترس یکاف یباطد امکانات ارتیعرضه کنندگان با

ان به واحد خدمات پس از یآسان مشتر ین نحوه دسترسیین بخش تعیا یابیند. در ارزیجاد نمایمجاز ا یها یندگینما

ان مورد نظر یبه مشتر یسامانه ارتباط یزم اطالع رسانیو وجود مکان یکاف ین تعداد خطوط ارتباطیفروش، برآورد و تأم

 باشد.یم

 یرات به مشتریش از حد محصول جهت تعمیپرداخت خسارت توقف ب -2-5

رات در شبکه خدمات یانجام تعم یکه برا ید سامانه جهت پرداخت خسارت در خصوص محصوالتیشرکت عرضه کننده با

زم جهت یمکان یل وجود و اجرایقباز  ین بخش مواردیا یابید. در ارزیو اجرا نما یشوند، طراحیش از حد متوقف میب

ن شده در ییش از حد تعیکه محصوالت آنها ب یانیا پرداخت خسارت توقف محصول به مشتریمحصول مشابه و  ینیگزیجا

 یهایندگیه نمایزان خسارات بر اساس ضوابط دستورالعمل، ابالغ آن به کلین مییاند، تعمتوقف مانده یراتیتعم یواحدها

 باشد.یاز تکرار موارد مشابه مورد نظر م یریو جلوگ یطوالن یهام به جهت رفع علل توقفستیش سیمجاز و پا

 یو استقرار  شبکه اطالعات یطراح -2-6

ش و نظارت بر عملکرد یستم پایو س یدکیع قطعات ین و توزیستم تأمیس یاطالعات برا یفن آور یریبه کارگ

کنترل  یبرا یل وجود سامانه اطالعاتیاز قب ین بخش مواردیا یابیت برخوردار است. در ارزیمجاز از اولو یهایندگینما

 ین انتقال اطالعات عملکردیو همچن یدکیقطعات  ی، سفارش گذاریدکین نرخ مصرف قطعات ییانبار، تع یموجود

 باشد.یمجاز مورد نظر م یهایندگینما

 لغو دستور العمل اعطاء و -2-7

شبکه خدمات پس از  یهایندگیجهت اعطاء و لغو نما یدستورالعمل یاجرا ل وجود ویاز قب ین بخش، مواردیا یابیدر ارز

 مجاز مورد نظر است. یهایندگیفروش و ابالغ آن به نما

 نه خدمات یهز -3

 راتیجدول زمان و نرخ استاندارد تعم نیتدو -3-1

صوالت و ابالغ آن به ک از محیرات هر ین جدول  زمان و نرخ استاندارد تعمیل تدویاز قب یبخش، موارد نیا یابیدر ارز

 باشد.یها مورد نظر میندگیه نمایکل

 راتین بودجه پرداخت خسارت توقف محصول جهت تعمیبرآورد و تأم -3-2

ش از یص بودجه پرداخت خسارت توقف بین و تخصیجهت برآورد ، تأم یزمین مکانییل تعیاز قب یموارد یابین ارزیدر ا

 مورد نظر است. یراتیتعم یان در واحدهایوارده به مشتر یت احتمالر خسارایرات و سایان جهت تعمیحد محصول مشتر

 اب و ذهابیمحصول و ا ییمربوط به جابجا یهانهیپرداخت هز -3-3

رکاران بر عهده عرضه کننده یاب ذهاب تعمیمحصول و ا ییمربوط به جابه جا یهانهیه هزیدر دوران تعهد ضمانت کل

ن و یل برآورد، تأمیاز قب یموارد یابین ارزیات عرضه کننده نباشد(. در اکه خدمت جزو تعهد یباشد. )به جز مواردیم

ن ضوابط مورد نظر است. وجود یا یاب و ذهاب و نظارت بر حسن اجرایمحصول، ا ییمربوط به جابجا یهانهیص هزیتخص

 است. ین بخش الزامیمدون جهت ا یدستورالعمل

 



 
 جه عملکردینت -4

ت، یفیک یعنیارائه خدمات پس از فروش  یشاخص اصل 3 یعرضه کننده در راستا یهاجه عملکرد شرکتین بخش نتیدر ا

 ش قرار خواهد گرفت.ینه خدمات مورد پایسرعت  و هز

 ج عملکرد عرضه کنندگان عبارتند از:ینتا یابیارز یهاسرفصل

 انیمشتر یتمندیرضا -4-1

ن شاخص بخش یباشد. ایرضه کننده مع یهاش عملکرد شرکتین شاخص پایان عمده تریمشتر یتمندیرضا یابیارز

 یابیل قابل ارزیحوزه ذ 2ان در یمشتر یتمندیشود. رضایها را شامل مجه عملکرد شرکتیاز نتیاز امت یقابل توجه

 خواهد بود:

 یج ادراکینتا -الف

 یهایندگیاز نحوه ارائه خدمات پس از فروش عرضه کنندگان و نما یان و درک احساس مشتریمشتر یتمندیدر رضا

 خواهد شد. یریمجاز آنها اندازه گ

  یج عملکردینتا -ب

مجاز  یهایندگیعرضه کنندگان و نما یعملکرد یهاورد شاخصمان در یاز مشتر ین بخش بر اساس نظرسنجیج اینتا

 آنها محاسبه خواهد شد.

پرسشنامه مربوطه  سنجش، یهاشاخص بش عملکرد عرضه کنندگان در قالیان و پایمشتر یتمندیسنجش رضا یچگونگ

 و مانند آن خواهد بود.

 انیات مشتریبه شکا ییو پاسخگو یدگیند رسیفرآ -4-2

ن یباشد. در ایان میات مشتریبه شکا ییو پاسخگو یدگیافت، رسیجهت در ین نظامیشرکت عرضه کننده ملزم به تدو

ش یو پا یان و بررسیات مشتریبه شکا ییو پاسخگو یدگیجهت رس یزمیمکان یل وجود و اجرایاز قب یموارد یابیارز

 باشد.یاز تکرار موارد مشابه مورد نظر م یریو جلوگ یحان جهت انجام اقدامات اصالیات مشتریاطالعات شکا

 
  


