دستورالعمل منشور کدهاي رفتاري رضایت مشتریان شرکت
ارتباطات سیار ایران

تاریخ بازنگري1397/04/12 :

شناسه/ویرایشWI-CCO-201/00 :

طبقهبندي :عادي

شرکت ارتباطات سیار ایران (سهامی عام)

همچنین از مساعدت و یاري همکاران ذیل در تهیه این مستند سپاسگزاري میشود:
نام و نام خانوادگی
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صفحه  2از 11

شرکت ارتباطات سیار ایران (سهامی عام)

دستورالعمل منشور کدهاي رفتاري رضایت مشتریان شرکت
ارتباطات سیار ایران

تاریخ بازنگري1397/04/12 :

شناسه/ویرایشWI-CCO-201/00 :

طبقهبندي :عادي
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صفحه  3از 11

شرکت ارتباطات سیار ایران (سهامی عام)

دستورالعمل منشور کدهاي رفتاري رضایت مشتریان شرکت
ارتباطات سیار ایران

تاریخ بازنگري1397/04/12 :

شناسه/ویرایشWI-CCO-201/00 :

طبقهبندي :عادي

مقدمه(سخن مدیر عامل):
شرکت ارتباطات سیارایران موفقیت خود را وابسته به رضایت مشتریان خود دانسته و ارتقاي رضایت مشتریان را در اولویت
برنامه هاي سازمان قرار داده ا ست .به همین منظور ،کلیه واحدها و کارکنان شرکت ارتباطات سیار تمامی سعی و کو شش
خود را در شننناسننایی انتظارات و الزامات مشننتریان و برنورده نمودن ننها به کار میبرند .بدین منظور و با هدف هماهنگی و
یکپارچگی فعالیتهاي مرتبط با م شتریان ،بر نن شدیم تا من شور کدهاي رفتاري ر ضایت م شتریان را تهیه و در اختیار کلیه
مشتریان ،کارکنان و واحدهاي سازمانی قرار دهیم.
این منشننور بر اسنناس راهنماي  ISO10001:2007تهیه و مدیریت میگردد .در تهیه این منشننور ،از تمامی تجربیات
سازمان در ارائه خدمات به م شتریان ا ستفاده گردیده و نظرات کلیه کارکنان صاحبنظر و مرتبط در حوزه ر ضایت م شتریان
اخذ گردیده است.
همچنین ،به علت رویکرد جامع و یکپارچهاي که در تهیه من شور به کار گرفته شده ا ست ،این من شور با تمامی فعالیتهاي
شننرکت در ارتقاي رضننایت مشننتریان هماهن بوده و منجر به تقویت ننها خواهد شنند .از جمله این فعالیتها میتوان به
ر سیدگی به شکایات م شتریان ،ر سیدگی به درخوا ستهاي م شتریان ،پروژههاي تعالی سازمان و انطباق با قوانین ملی و
بینالمللی اشاره نمود.
این منشور به صورت مستمر مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته و بهبود داده خواهد شد .از ننجایی که تالش سازمان
بر این ا ست که این من شور را به صورت مرتبط ،بروز و مبتنی بر انتظارات م شتریانش حفظ نماید ،لطفاً نظرات و پی شنهادات
خود را از طریق اطالعات تما سی که در وب سایت شرکت ارتباطات سیار  www.mci.irاعالم شده ،در اختیار ما قرار
دهید.

صفحه  4از 11

شرکت ارتباطات سیار ایران (سهامی عام)
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دستورالعمل منشور کدهاي رفتاري رضایت مشتریان شرکت
ارتباطات سیار ایران

تاریخ بازنگري1397/04/12 :

شناسه/ویرایشWI-CCO-201/00 :

طبقهبندي :عادي

هدف:
از جمله مهمترین اهداف تدوین این دستورالعمل عبارتند از:
 ارتقاي فعالیتهاي تجاري منصفانه و افزایش اعتماد مشتریان به شرکت
 تعمیق بینش مشتریان شرکت از ننچه که می توانند از شرکت انتظار داشته باشند و در نتیجه کاهش تعداد شکایات
 شناخت ،بهبود ،ترویج و حفظ حقوق مشتریان
 افزایش شناخت مشتریان از استانداردهاي ارائه خدمت در شرکت
 اطالع رسانی به مشتریان در مورد کانالهاي ارائه شکایات در مورد خدمات و یا منشور کدهاي رفتاري رضایت
مشتریان
 بهبود مستمر خدمات ،سیستمها و مهارت کارکنان در ارائه خدمات با کیفیت باالتر
 ارتقاي فرهن مشتري مداري و تمرکز بر مشتریان در شرکت
 ایجاد زبان مشترک و افزایش هم افزایی واحدهاي مختلف در تحقق رضایت مشتریان

-2

دامنه کاربرد:
 این دستورالعمل تنها متمرکز بر کدهاي رفتاري در حوزه رضایت مشتریان می باشد و به سایر کدهاي رفتاري مانند
رابطه سازمان و کارکنانش ،رابطه سازمان و سهامدارانش و یا رابطه سازمان و تأمین کنندگانش نمی پردازد.
 این دستورالعمل دربرگیرنده استانداردهاي ارائه خدمت به مشتریان در شرکت شامل کلیه خدمات ،درخواستها و
شکایات مرتبط با خدمات و کلیه مکانها و درگاه هاي ارائه خدمت می باشد.
 تعهدات بیان شده در این دستورالعمل مشمول شرایط غیر معمول مانند جن  ،بالیاي طبیعی ،خرابی هاي غیرقابل
کنترل و مجوزهاي مورد نیاز بیرونی نمی گردد.

-3

تعاریف:
 شرکت  :در این سند هرجا نام شرکت نورده شده است ،منظور شرکت ارتباطات سیار ایران با نام تجاري همراه
اول است.
 من شور (کدهای رفتاری) ر ضایت م شتریان :مجموعهاي از رفتارهاي مورد انتظار اسننت که شننرکت در
راستاي ارتقاي سطح رضایت مشتریانش به ننها متعهد میگردد.

صفحه  5از 11

شرکت ارتباطات سیار ایران (سهامی عام)



دستورالعمل منشور کدهاي رفتاري رضایت مشتریان شرکت
ارتباطات سیار ایران

تاریخ بازنگري1397/04/12 :

شناسه/ویرایشWI-CCO-201/00 :

طبقهبندي :عادي

شکایت :اظهار کتبی یا شفاهی که از طریق یکی از کانالهاي تعیین شده ،تو سط م شتري به شرکت ر سیده و
حاکی از نن است که مشتري از خدمات شرکت یا فرنیندها و روشهاي ارائه نن رضایت ندارد.

 درخوا ست  :اظهار کتبی یا شفاهی ارائه شده به سازمان از طرف م شتري ا ست که حاکی از نیاز م شتري براي
دریافت خدمات و یا اطالعات موردنیاز می باشد.
 محصول و مشتری شرکت :محصول شرکت ،برقراري ارتباطات سیار و خدمات پس از واگذاري می باشد  .با
توجه به این تعریف از مح صول ،م شتریان شرکت ا ستفاده کنندگان این نوع از ارتباط ،شامل دارندگان سیم کارت
هاي دائمی و اعتباري و میهمانان شبکه (رومین ،ترابرد) می با شند .تمامی مح صوالت و خدمات شرکت در وب
سایت شرکت ارتباطات سیار ایران به نشانی  www.mci.irتعریف شده است.
-4

مسوولیتها:






-5

معاونت خدمات مشتریان :مسئولیت نظارت بر اجراي صحیح مراحل مختلف پیاده سازي کدهاي رفتاري بر
عهده معاونت خدمات مشتریان می باشد.
اداره کل ارتباطات و خدمات مشتریان :این اداره کل مالک اصلی کدهاي رفتاري رضایت مشتریان می باشد.
از این رو مسئولیت توسعه کدهاي رفتاري ،نماده سازي و اجراي کدها و نگهداري و بهبود کدهاي رفتاري را بر عهده
دارد .همچنین ،این اداره کل منابع مورد نیاز براي پیاده سازي کدهاي رفتاري را تأمین و واحدها و افراد مختلف را
هماهن می نماید.
اداره کل توسعه دانش و آموزش :این اداره کل موظف است تا نموزشهاي الزم براي پیاده سازي مناسب
کدهاي رفتاري را شناسایی و شرایط ارائه این نموزشها براي کارکنان شرکت ارتباطات سیّار را فراهم نماید.
معاونت فناوری اطالعات :این معاونت وظیفه ایجاد تغییرات الزم در سیستم  CRMجهت تخصیص بسته
هاي جبران نارضایتی را بر عهده دارد.
ابزارها:

جهت پیاده سازي کدهاي رفتاري رضایت مشتریان از سیستم هاي  IPCCو  CRMو  MMSPاستفاده می گردد.
-6

نیازمندیها:
 منابع مالی جهت جبران نارضایتی مشتریان از طریق پیاده سازي کدهاي رفتاري رضایت مشتریان

صفحه  6از 11

دستورالعمل منشور کدهاي رفتاري رضایت مشتریان شرکت
ارتباطات سیار ایران

تاریخ بازنگري1397/04/12 :

شناسه/ویرایشWI-CCO-201/00 :

طبقهبندي :عادي

شرکت ارتباطات سیار ایران (سهامی عام)

-7

روش کار (دستورالعمل):

کدهاي رفتاري مجموعه اي از اصول ،ارزشها ،استانداردها و قوانین رفتاري می باشند که تصمیمات ،رویه ها و سیستم هاي
یننک سننننازمننان را در مسننننیننري هنندایننت مننی کنننننننند کننه منننننجننر بننه رفنناه ذينننفننعننان کننلننینندي نن
می گردد و بننه ح قوق تمننا می ا جزاي تشننن کیننل د هنننده نن کننه در ا جرا مورد تننأ ث یر قرار می گ یرننند ،ا ح ترام
می گذارد .همچنین ،کدهاي رفتاري رضننایت مشننتریان شننامل مجموعه تعهدات رفتاري سننازمان به مشننتریانش به منظور
ارتقاي ر ضایت ننان می با شد .کد رفتاري به نحوه تعامل سازمان با م شتریانش جهت می دهد و منجر به یکپارچگی اجزاي
سازمان در راستاي تحقق اهداف در حوزه رضایت مشتریان می گردد.
تعریف و پیاده سازي کدهاي رفتاري ر ضایت م شتریان را می توان با رویکردهاي مختلفی دنبال نمود .از جمله ،در را ستاي
حفظ مشتریان و ارتقاي رضایت ننان استاندارد  ISO10001:2007به ارائه رویکردي سیستماتیک براي تدوین ،استقرار،
نگهداري و بهبود کدهاي رفتاري مرتبط با رضایت مشتري می پردازد.
در ادامه چارچوب کدهاي رفتاري رضایت مشتریان شرکت در گروههاي مختلف ارائه میگردد.
کد رفتاری ( 1خدمت ارتباطات صوتی):
 :1-1ما متعهدیم خدمت "تماس صوتی( ")Voiceرا در تمام مکانهایی که تعهدات پوششی شرکت برقرار است،
در سراسر کشور و برای تمامی مشترکین فراهم نموده و در صورت بروز وقفه غیرمجاز در ارائه خدمت مذکور ،بی
درنگ نسبت به رفع مشکل اقدام نمائیم.
 :2-1ما متعهدیم کلیه تدابیر الزم را برای حفظ "اطالعات محرمانه" مشترکین و محرمانه بودن ارتباطات جا به جا
شده در شبکه ،در سراسر کشور و برای تمامی مشترکین فراهم نمائیم.
 :3-1ما متعهدیم کلیه برنامه های زمانبندی قطعی ها را جهت پاسخگویی به مشتریان شرکت به سامانه
پاسخگویی 9990اطالع رسانی نمائیم.
نحوه جبران :ما متعهدیم در صورت وجود مشکلی در ارتباط با خدمت ارتباطات صوتی و طرح شکایت از جانب
مشترک ،حداکثر ظرف  7روز کاری مشکل را مرتفع نمائیم .چنانچه پاسخگویی به شکایات طرح شده از سوی
مشترک بیش از  7روز کاری بطول انجامید ،بسته تخفیفی به شرح زیر به مشترک اهدا می شود.
زمان مورد نظر(روز)

بسته تخفیفی پیشنهادی

 8تا  14روز

 50000ریال اعتبار رایگان

 15روز به باال

 100000ریال اعتبار رایگان

کد رفتاری ( 2صورتحساب):

صفحه  7از 11

دستورالعمل منشور کدهاي رفتاري رضایت مشتریان شرکت
ارتباطات سیار ایران

تاریخ بازنگري1397/04/12 :

شناسه/ویرایشWI-CCO-201/00 :

طبقهبندي :عادي

شرکت ارتباطات سیار ایران (سهامی عام)

 :1-2ما متعهدیم کلیه هزینه های مربوط به استفاده خدمات شامل ارتباط صوتی (شامل رومینگ در صورت استفاده)،
داده (بسته ها و تعرفه عادی اینترنت) ،پیامک متنی ،سرویس های ارزش افزوده (خدمات مبتنی بر محتوا) و دریافت
خدمات مشمول کارمزد را به طور شفاف محاسبه و به صورت ماهانه به مشترک اعالم نماییم.
 :2-2ما متعهدیم صورت حساب کارکرد تمامی خدمات اشاره شده را به روش های زیر به مشترک اطالع رسانی
نماییم:
-

ارسال پیامک

-

صدور قبض (در صورت درخواست)

-

وب سایت شرکت

-

مراجعه به مراکز ارائه خدمات حضوری

-

سامانه پاسخگویی 9990

-

بستر سرویس USSD

-

سامانه همراه من

-

ایمیل

نحوه جبران :ما متعهدیم در صورت وجود مشکلی در ارتباط با صورتحساب و طرح شکایت از جانب مشترک ،حداکثر
ظرف  3روز کاری مشکل را مرتفع نمائیم .چنانچه پاسخگویی به شکایات طرح شده از سوی مشترک بیش از  3روز
کاری بطول انجامید ،بسته تخفیفی به شرح زیر به مشترک اهدا می شود.
زمان مورد نظر(روز)

بسته تخفیفی پیشنهادی

 4تا  7روز

 20000ریال اعتبار رایگان

 8تا  14روز

 50000ریال اعتبار رایگان

 15روز به باال

 100000ریال اعتبار رایگان

کد رفتاری( 3خدمات سرویس های ویژه):
 :1-3ما متعهدیم امکان استفاده از سرویس های ویژه (پیامک متنی-فکس-آوای انتظار و  ) ...را در تمام مکانهایی
که تعهدات پوششی شرکت برقرار است ،بصورت  24 *7برای مشترکین فراهم نموده و در صورت بروز وقفه
غیرمجاز در ارائه خدمت مذکور ،بی درنگ نسبت به رفع مشکل اقدام نمائیم.
 :2-3ما متعهدیم کلیه تدابیر الزم را برای حفظ اطالعات محرمانه مشترکین و محرمانه بودن ارتباطات جا به جا شده
براساس سرویس های ویژه را فراهم نمائیم.
نحوه جبران :ما متعهدیم در صورت وجود مشکلی در ارتباط با خدمات سرویس های ویژه و طرح شکایت از جانب
مشترک ،حداکثر ظرف  3روز کاری مشکل را مرتفع نمائیم .چنانچه پاسخگویی به شکایات طرح شده از سوی
مشترک بیش از  3روز کاری بطول انجامید ،بسته تخفیفی به شرح زیر به مشترک اهدا می شود.

صفحه  8از 11

دستورالعمل منشور کدهاي رفتاري رضایت مشتریان شرکت
ارتباطات سیار ایران

تاریخ بازنگري1397/04/12 :

شناسه/ویرایشWI-CCO-201/00 :

طبقهبندي :عادي

شرکت ارتباطات سیار ایران (سهامی عام)
زمان مورد نظر(روز)

بسته تخفیفی پیشنهادی

 4تا  7روز

 20000ریال اعتبار رایگان

 8تا  14روز

 50000ریال اعتبار رایگان

 15روز به باال

 100000ریال اعتبار رایگان

کد رفتاری ( 4خدمات پس از فروش):
 : 1-4ما متعهدیم کلیه خدمات حضوری و غیر حضوری را مطابق دستورالعمل ها و آیین نامه های ابالغی و با تعرفه
های مشخص از طریق کانالهای مرتبط به مشترک ارائه دهیم.
 :2-4ما متعهد به ارائه خدمات به صورت  24*7در سراسر کشور و برای کلیه مشترکین توسط سامانه پاسخگویی
 9990می باشیم.
 :3-4ما متعهد به ارائه خدمات توسط دفاتر پیشخوان همراه اول از ساعت  8الی ( 16:30به استثنای ایام تعطیل)
در سراسر کشور و برای کلیه مشترکین می باشیم.
 :4-4ما متعهد به ارائه خدمات توسط فروشگاهها و نمایندگی های همراه اول از ساعت  9الی ( 21به استثنای ایام
تعطیل) در سراسر کشور و برای کلیه مشترکین می باشیم.
 :5-4ما متعهد به ارائه خدمات توسط مراکز تلفن ثابت از ساعت  8الی ( 16شنبه تا چهارشنبه) و  8الی ( 12روزهای
پنج شنبه)در سراسر کشور و برای کلیه مشترکین می باشیم.
 :6-4ما متعهد به پاسخگویی و راهنمایی دقیق همراه با ادب و احترام به مراجعین در کلیه واحدهای اجرایی اعم از
حضوری و غیر حضوری می باشیم ،لذا در صورت عدم رعایت ادب و احترام پاسخگویان واحدهای اجرایی نسبت به
مشترک ،مسئول واحد اجرایی و یا پاسخگو موظف است رسما از مشترک عذرخواهی نماید.
نحوه جبران :ما متعهدیم در صورت وجود مشکلی در ارتباط با خدمات پس از فروش و طرح شکایت از جانب مشترک،
حداکثر ظرف  3روز کاری مشکل را مرتفع نمائیم .چنانچه پاسخگویی به شکایات طرح شده از سوی مشترک بیش
از  3روز کاری بطول انجامید ،بسته تخفیفی به شرح زیر به مشترک اهدا می شود.
زمان مورد نظر(روز)

بسته تخفیفی پیشنهادی

 4تا  7روز

 20000ریال اعتبار رایگان

 8تا  14روز

 50000ریال اعتبار رایگان

 15روز به باال

 20000ریال اعتبار رایگان

کد رفتاری( 5خدمت داده):
 :1-5ما متعهدیم خدمت "داده" را در تمام مکانهایی که تعهدات پوششی شرکت برقرار است به صورت 24 *7
و برای کلیه مشترکین متقاضی فراهم نموده و در صورت بروز وقفه غیرمجاز در ارائه خدمت مذکور ،بی درنگ نسبت
به رفع مشکل اقدام نمائیم.

صفحه  9از 11

دستورالعمل منشور کدهاي رفتاري رضایت مشتریان شرکت
ارتباطات سیار ایران

تاریخ بازنگري1397/04/12 :

شناسه/ویرایشWI-CCO-201/00 :

طبقهبندي :عادي

شرکت ارتباطات سیار ایران (سهامی عام)

 :2-5ما متعهدیم امکان استفاده بدون نقص از بسته های()packageارائه شده توسط شرکت را مطابق اطالعات
اعالم شده برای تمامی مشترکین متقاضی در سراسر کشور فراهم نمائیم.
 :3-5ما متعهدیم کلیه تدابیر الزم را برای حفظ اطالعات محرمانه مشترکین و محرمانه بودن ارتباطات جا به جا شده
از طریق داده ها فراهم نمائیم.
نحوه جبران :ما متعهدیم در صورت وجود مشکلی در ارتباط با خدمت داده و طرح شکایت از جانب مشترک ،حداکثر
ظرف  3روز کاری مشکل را مرتفع نمائیم .چنانچه پاسخگویی به شکایات طرح شده از سوی مشترک بیش از  3روز
کاری بطول انجامید ،بسته تخفیفی به شرح زیر به مشترک اهدا می شود.
زمان مورد نظر(روز)

بسته تخفیفی پیشنهادی

 4تا  7روز

 20000ریال اعتبار رایگان

 8تا  14روز

 50000ریال اعتبار رایگان

 15روز به باال

 100000ریال اعتبار رایگان

کد رفتاری ( 6طرح ها و کمپین ها):
 :1-6ما متعهدیم امکان استفاده بدون نقص از طرح ها و کمپین های شرکت را مطابق با اطالعات اعالم شده برای
مشترکین متقاضی فراهم نموده و در صورت بروز وقفه غیرمجاز در ارائه خدمت مذکور ،بی درنگ نسبت به رفع مشکل
اقدام نمائیم.
نحوه جبران :ما متعهدیم در صورت وجود مشکلی در ارتباط با طرح ها و کمپین ها و طرح شکایت از جانب مشترک،
حداکثر ظرف  3روز کاری مشکل را مرتفع نمائیم .چنانچه پاسخگویی به شکایات طرح شده از سوی مشترک بیش
از  3روز کاری بطول انجامید ،بسته تخفیفی به شرح زیر به مشترک اهدا می شود.
زمان مورد نظر(روز)

بسته تخفیفی پیشنهادی

 4تا  7روز

 20000ریال اعتبار رایگان

 8تا  14روز

 50000ریال اعتبار رایگان

 15روز به باال

 100000ریال اعتبار رایگان

کد رفتاری ( 7ارزش افزوده محتوایی پیامکی):
 :1-7ما متعهدیم خدمات "ارزش افزوده محتوایی پیامکی" را به صورت  24*7برای کلیه مشترکین متقاضی فراهم
نموده و در صورت بروز وقفه غیرمجاز در ارائه خدمت مذکور ،بی درنگ نسبت به رفع مشکل اقدام نمائیم.
 :2-7ما متعهدیم در خصوص کلیه خدمات "ارزش افزوده محتوایی پیامکی" ،قبل از شروع ارائه خدمت از طریق
پیامک در خصوص ارائه خدمات از مشترک سوال نموده و در صورت تائید مشترک خدمت را ارائه نمائیم.

صفحه  10از 11

دستورالعمل منشور کدهاي رفتاري رضایت مشتریان شرکت
ارتباطات سیار ایران

تاریخ بازنگري1397/04/12 :

شناسه/ویرایشWI-CCO-201/00 :

طبقهبندي :عادي

شرکت ارتباطات سیار ایران (سهامی عام)

 :3-7ما متعهدیم قبل از شروع ارائه خدمت "ارزش افزوده محتوایی پیامکی" مورد نظر ،در خصوص شرایط ارائه از
جمله تعرفه خدمات ،نحوه ارائه خدمت ،شرایط انصراف ،حداکثر تعداد پیامک ارسالی در روز را به مشترک اطالع
رسانی کرده و در پرتال شرکت هزینه خدمات و توصیه های الزم برای دریافت خدمت را با جزئیات اعالم نمائیم.
 :4-7ما متعهدیم در خصوص خدمات "ارزش افزوده پیامکی" ،کلیه پیامکهای اطالع رسانی مربوط به ارائه خدمت
را به زبان فارسی به مشترک ارسال نمائیم.
نحوه جبران :ما متعهدیم در صورت وجود مشکلی در ارتباط با سرویس های ارزش افزوده و طرح شکایت از جانب
مشترک ،حداکثر ظرف  3روز کاری مشکل را مرتفع نمائیم .چنانچه پاسخگویی به شکایات طرح شده از سوی
مشترک بیش از  3روز کاری بطول انجامید ،بسته تخفیفی به شرح زیر به مشترک اهدا می شود.
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 4تا  7روز

 20000ریال اعتبار رایگان

 8تا  14روز

 50000ریال اعتبار رایگان

 15روز به باال

 100000ریال اعتبار رایگان

مدارک مرجع:
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زمان مورد نظر(روز)

بسته تخفیفی پیشنهادی

استاندارد ISO 10001-2007
استاندارد ISO 9001-2015
دستورالعمل پیاده سازي کدهاي رفتاري رضایت مشتریان WI-CCO-201/00
سوابق ذیربط:
وضعیت

ردیف

نام سابقه

کد سابقه

مکتوب

رایانه

1

صفحه  11از 11

نگهداری
مسوول

محل

مدت/
Back
up

اقدام پس از
انقضاء

