
 تعالي باسمه

 تهران پزشكي علوم دانشگاه شكيدندانپز دانشكده در پشتيباني خدمتي هاي بسته ارائه دستورالعمل

 پزشكي علوم دانشگاه دندانپزشكي دردانشكده پشتيباني خدمات وارزيابي ارائه نحوه ساماندهي منظور به دستورالعمل اين
. است گرديده تهيه تهران

 سرويس خدمات شبكه، و رايانه خدمات عمراني، و فني خدمات نظافت، خدمتي هاي بسته پشتيباني خدمات از منظور. 1
 خدمتي هاي بسته از هريك ارائه براي. است بصري و خدمات مخابراتيدندانپزشكي، خدمات سمعي- تجهيزات ونگهداري

. شده است مشخص جانشين كي و سرپرست كي فوق

 دوره خدمات بر نظارت مسئوليت. است موردي خدمات همچنين و اي دوره بازديدهاي صورت به پشتيباني خدمات ارائه. 2
 مدير با ها بخش در موردي خدمات بر نظارت مسئوليت. است خدمت ارائه سرپرست با كار انجام ستي در تضمين و اي

. است سرپرست با اداري و عمومي فضاهاي در و واحد مدير اي داخلي

) شود مي مكتوب مناسب فرصت در كه( تلفني صورت به آن فوريت ميزان به بسته) نقص رفع( موردي خدمات به نياز. 3
 رسيدگي به موظف جانشين اي سرپرست. گردد مي ارسال جانشين اي سرپرست براي اتوماسيون طريق از نامه و دستي نامه
 سرپرست طرف از مناسب پاسخ شده ايجاد نقص فوريت به بسته مناسب و معقول زمان در صورتيكه در است وقت اسرع در
 دانشكده اداري امور رئيس به مكتوب صورت به را مراتب است موظف خدمت كننده درخواست نگرديد، دريافت جانشين اي

. كند گزارش

 ارائه بار هر براي و) جانشين اي( سرپرست توسط اي دوره خدمات ارائه بار هر براي بايد خدمات ارزيابي ليست چك .4
. گردد تكميل نظارت مسئول توسط) نقص رفع( موردي خدمات

 قابل خدمات ارائه سرپرست و واحد مدير هماهنگي با غيره و نظر درخواست،مشاوره،ارائه مانند نياز مورد خدمات ساير. 5
.  است انجام

. دارد برعهده را فوق هاي روند بر كلي نظارت وظيفه واحد هر مدير. 6

در خصوص خدمات مخابرات و تلفن، مسووليت ارائه خدمات و نظارت آن در كليه قسمتهاي دانشكده بر عهده جناب . 7
 .است)   09125485360: و همراه   4494: تلفن داخلي(آقاي مهندس صادقي 

  



o 

 شده ارائه خدمات ارزيابي ليست چك

 رفع( موردي خدمات ارائه بار هر براي و) جانشين اي( سرپرست توسط اي دوره خدمات ارائه بار هر براي بايد ليست چك اين
. گردد تكميل نظارت مسئول توسط) نقص

 

: خدمت درخواست ساعت و تاريخ:       درخواستي خدمت نوع

: خدمت سرپرست  :      كننده درخواست

 

 توضيحات ضعيف متوسط  خوب 
     پاسخگويي سرعت

     كننده ارائه برخورد نحوه
     خدمت گيرنده رضايت جلب

     خدمت ارائه در عمل سرعت
     شده ارائه خدمت فني كيفيت
     شده ارائه خدمت كلي ارزيابي

 

 .است اختياري موارد ساير در و الزامي توضيحات ارائه شود گزارش ضعيف فوق موارد از كي هر كه مواردي در .1
 .شود مي تكميل جانشين اي سرپرست توسط فني كيفيت مورد .2
 به خدمات اين براي فوق ليست چك دارد، اي دوره ماهيت محيط، نظافت به مربوط خدمات اينكه به توجه با .3

 .شود مي تكميل نظارت مسئول توسط هفتگي صورت

 


