

لزوم اجرای طرح تکریم ارباب رجوع در راه آهن جمهوری اسالمی ایران

شركت راهآهن چشم انداز خود را "ايجاد يك سيستم حمل ونقل ريلي پيشرفته ،پيشرو وكارآمد"تعريف كرده
است .يقينا تحقق چشم انداز مذكور مستلزم توسعه و تعالي همه جانبه در بخش هاي مختلف راهآهن و در همه
ابعاد عملكردي است .الزمه اين كار تهيه ساز و كار مناسبي است كه بتواند همه سطوح مختلف سازماني را هم
از بعد توانمند سازي و هم از بعد نتايج كليدي به سمت موفقيت سوق دهد .به همين جهت شركت راه آهن
جمهوري اسالمي ايران؛ ميز خدمت و تكريم ارباب رجوع را به منظور ارتقاء سطح خدمات رساني و دستيابي
آسان و سريع مردم به خدمات و امور اداري و ارايه خدمات به موقع و مؤثر،افزايش بهرهوري و گسترش
مفاهيم تعالي سازماني طراحي و به اجرا گذاشته است.
ارزشهاي بنيادين ميزخدمت و تکريم ارباب رجوع درانجام ماموريت محوله ،مشتري مداري ،ارتقاءكيفيت ارائه
خدمات و رعايت وجدان كاري مي باشد.وجود فرآيندهاي مختلفي به منظور پاسخگويي مناسب ،خدمت رساني
صحيح ،تكريم ارباب رجوع  ،ارتقاي رضايت مشتريان و  ...مبين رويكرد مشتري مـدارانه شـركـت راه
آهـن ج.ا.ا مـي باشد .
بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور به منظور تکريم و جلب رضايت ارباب رجوع تمامي
واحدهاي اجرايي داراي ارباب رجوع موظف شدند اطالعات الزم در خصوص شرايط ،روش و مدت زمان
انجام هر يك از وظايف خود را كه مستقيم در ارتباط با ارباب رجوع مي باشد ،تنظيم و تدوين نمايند دراين
راستا ميزخدمت وتکريم ارباب رجوع به انجام امور بازنشستگان و موظفين خود پرداخته و پاسخگويی مناسب
وخدمات رسانی صحيح را دراولويت تمام امور خود قرار داده است.اجراي اين طرح اهداف اصلي ذيل را مد
نظردارد:
الف) ارايه اطالعات و راهنمايي هاي الزم به مراجعين در ارتباط با امور مربوط
ب) تعيين مراحل انجام هر فعاليت و مدت زمان انجام آن
ج) دريافت مدارك و درخواست هاي مراجعين
د) انجام امور و درخواست هاي متقاضيان در صورت امكان ،در غير اين صورت اعالم تاريخ مراجعه بعدي
يا زمان ارائه خدمت نهايي به مراجعين
ه) دريافت نتايج اقدامات انجام شده از واحدهاي ذيربط و اعالم آن به مراجعين
اميد است ميز خدمت وتکريم ارباب رجوع با ارائه خدمات به موقع و موثر به مراجعين پيشرو در ايجاد
فرايندهای ارتباطی موثر درراستای بهبود مستمر فرايندها موجب تعالی ارتباط بين بيرون ودرون سازمان در
جهت ارائه ايده آل ترين خدمات به مراجعين خود شود.

