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م  ونین  محتر ا ادی/مع ست کل  مستقل   مدریان 
 با سالم 

نفعدا  هدد سدیااید ا دا  سدا اا  گدوی  بدد اطاابدا  و  یدر راستای بهبود و ایجاد وحدت  رویدد در آینیهدت ای خاسد 

  ددای اوهیددد باندد  دانددا و ااماددا  سددا اا  و گیددیی اوهفدددشددونت و بددد اهسددور سددااانت   و شدد  احسددوم ا 

 را بدینورد  اد  سدا دق ایتاد  اسدح ایاحد  1420گوی ایهد  هد نیا  ااماات  هارشهاسا  خاس  FAQا  حفظ چیخد حی

  ا ا  تاری  ابمغ این دستوراداری بیاساس روال  یی  ور  خذیید: ا و دستوراهعم  تور تماا  قوانین و اییرا ق بطشهااد

  دای  دا و دسدتوراهعم وشدت  ا  تمداا  بطشدهاادباشدهت تدا رون دا و ادارا  هد  سدتادی ا اد  اد تمداا  اعاوندح (1

نسدار  ایداد    دای بعمد  نادت  را بدد ادار  هد  ارتباادا  وسدا ی دادر  یدا  یگوندد ا دمحیدق تفسدیی یدا شدفا 

 ( ارسددال نمددود ق و نسددبح بددد تددتوین اسددتهتا  ناو شدد  و ارایددد ناددو ن بددد گددیو  هارشهاسددا  1420)ایهدد 

 اما  ا  سوی ادار  ه  اذهور اقتام نمایهت.بی اساس نیا  ا 1420گوی  خاس 

 ( اوظد  اسدح بددی اسداس قاهدب ا  قبد  ا،دوم شدت ق اقدتام بددد 1420نسدار  ایداد  )ایهد  ادار  هد  ارتباادا  و (2

نمایدت. بدتیه  اسدح اسدتوهیح ارایدد خاسد   دحی  بدد   CRMانتشار اوضواا  در بطا را همای ختاا  سداااند 

 باشت.  ه  اذهور ا نفعا  بیاهت  اداراطاابا  و  ی

اقدتام   CRMبایسح نسبح بد ثبح سدوات  خیت دیار در سداااند ای )رو اندق  فتگ  و ...( ا ب،ور  دور  1420ایه    (3

 نمایت.

و  مچهدین تاییدت  CRMبایسح نسبح بد اامم خاس  سوات  خیت دیار ثبدح شدت  در سداااند واحت ای تط،،  ا  (4

 اقتام نمایهت.ظی  ی  رو  هاری  قرا همای ختاا 

 دا  داق دسدتوراهعم اادم  رسدان  هایدد بطشدهااد تدا ایه  آهاوری ااماا ق نادار و احاسدبا  تیتیبد  اتطدا  نمایدت (5

 بد اطاابین سا اا   ور  خذیید. CRMودستورا  اداری  یآا ا  درگا  ساااند 

 ا  اسددح و بدداتتیین ایددام نسددار  بددی حسددن ایددیای ایددن ابمهیددد بددی اهددت  ادار  هدد  با رسدد  و رسددیتگ  بددد شدد ای

 گوی اوضواا  اطیح شت  باشت.اییای   ی واحت بایت خاس 

 

االری  س صطفی    م

 

 (1420)مرکز  کل ارتباطات و نظارت مردمیاداره   حوزه:
 FAQچرخه حیات  موضوع:

www.dotic.ir

http://dotic.ir/

