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 متقاضيمشخصات 
 :متقاضي / سازمانفردنام  :                                    درخواستتاريخ اعالم 

 پست الكترونيك: :متقاضيتلفن تماس مستقيم با 
 :درخواسترهگيري كد  :/شماره گواهينامهشماره قرارداد
    شفاهي فكس    نامه    ايميل         وب سايت سازمان         تلفن        :     درخواستكانال دريافت 

 درخواستشرح 
 

 :متقاضياسامي مدارك و مستندات ضميمه شكايت طرح شده توسط 

 ........................................ساير ايميل              sms            تلفن         در تاريخ........./........../............. ساعت : ........................... از طريق 
مطروحه و اعالم  درخواست، مهلت زماني تا مورخ ........./........../..............  جهت رسيدگي به درخواستكد رهگيري  اعالمبا مشتري تماس حاصل شد و پس از  

 تاريخ و امضاء :                           نتايج آن به اطالع مشتري رسيد.                                     

 درخواستدگي به رسي
 به شرح زير تعيين مي گردد: استينافبدين وسيله اعضاء كميته 

 
 

 مدير عامل                                                      
 تاريخ و امضاء                                                    

 
 تاريخ ......................................... برگزارگرديد و نتيجه آن به شرح زير مي باشد: دربا توجه به بررسي مدارك و مستندات و / استماع  اظهارات  استينافيته كم

 ☐.  داند نمي وارد را شده مطرح درخواست

  ☐مطرح شده را وارد مي داند.   درخواست

 توضيحات:
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 ☐حداكثر تا تاريخ ........................... را اعالم مي دارد.  آنمطرح شده و ارسال گزارش  درخواستويژه جهت بررسي  جلسهبه برگزاري نياز 
 

 امضاء سمت اعضاء كميته

   
   
    

 تاريخ ......................................... برگزارگرديد و نتيجه آن به شرح زير مي باشد: در استينافجلسه ويژه توسط كميته 

 

 

 

 :ايراد/خطاعلل ريشه اي بروز 

 

 

 ينده مديريت :، نما شماره اقدام اصالحي ( در صورت نياز ): ......................                                                     تاريخ و امضاء

 بررسي مدير عامل
 نظر مديرعامل:

 
 نمي باشد  فوق وارد مي باشد   درخواست

 
 تاريخ و امضاء مديرعامل:

 
 شرح اقدامات در نظر گرفته شده:

 تاريخ و امضاء گزارش مهلت مسئول اقدامات شرح حالت
وارد  درخواست
 نيست

     تماس با مشتري و اطالع رساني

وارد  درخواست
 تاس

     

     

     

     

     

 
 

تماس  متقاضيساير................................. جهت ارائه گزارش اقدامات انجام شده با  حضوري    نامه     تلفني    در تاريخ ......../........../.............. بصورت    
 ماره اقدام اصالحي: ....................................        تاريخ و امضاء :. ش نشد     جلب  شد  نامبردهحاصل شد. رضايت 

ساير..................................انجام گرفت و مشتري  تماس تلفني        ايميلارسال  در تاريخ ........./ ........./ ........... توسط،   درخواستنظر سنجي رسيدگي به 
 . اقدام اصالحي به شماره ..................................... صادر گرديد. نداشتند    رضايت داشتند  درخواسترسيدگي به از روند 

 تاريخ و امضاء :                                                                                      
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