وزارت راه و شهرسازی

شماره:

تخ ص
شركت فرودگاهها و انوربی هوایي اریان (مارد صي)

اترخي :

ويپست:

فرودگاه خرم آباد

س جن
رپسشناهم ش رضايت ارباب رجوع از خدمات
عنوان خدمت :
جنسيت :
تحصيالت :

زن
ديپلم □

مرد □

□
كارداني □

كارشناسي □

كارشناسي ارشد □

دكتري □

سن :
شغل :
براي دريافت چه خدمتي مراجعه نموده ايد؟
دفعات مراجعه براي خدمت فعلي در سال اخير
خيلي كم

شرح موارد ارزيابي

كم

متوسط

زياد

خيلي زياد

نحوه اطالع رساني درباره مراحل انجام كار
نحوه اطالع رساني درباره مدارك مورد نياز براي ارائه خدمت
انجام كار براساس ظوابط اداري و عدم دخالت قضاوت هاي شخصي
نحوه رفتار و راهنمايي و پاسخگويي مسئول مربوطه
امكانات رفاهي و فضاي ارايه خدمت
به موقع بودن و شفاف بودن رسيدگي به شكايات  ،نظرات و پيشنهادهاي شما
راهنمايي و پاسخگويي كاركنان و پيگيري وضعيت درخواست ها
دقت كارمند در انجام كار به گونه اي كه نياز به دوباره كاري نباشد
تعداد دفعات مراجعه به سازمان براي دريافت خدمت
ميزان مراجعه به قسمت ها و بخش هاي مختلف براي دريافت خدمت
نظم  ،ترتيب و سهولت دسترسي به افراد و امكانات براي دريافت خدمت
دريافت يكباره مدارك و اطالعات به صورت الترونيكي يا حضوري در هنگام مراجعه توسط دستگاه

ارائه چند باره اطالعات يا اطالعات تكراري (نظير كپي  ،كارت ملي  )...به بخشهاي مختلف
احساس نياز به سفارش و توصيه هاي غير قانوني براي دريافت خدمات
احساس رضايت از خدمات دريافت شده
چنانچه عالوه بر موارد فوق مطلب يا پيشنهادي در خصوص انجام خدمات و اصالح روشهاي انجام كار داريد نظر خود را مرقوم فرماييد :

لطفا پس از تكميل فرم نسبت به ارسال فرم تكميل شده به پست الكترونيک

 KHORAMABAD.ICT@AIRPORT.IRارسال نمایید  .یا به شماره 69933436660

نمابر نمایید .

پس
نشاني :خرم آباد-كيلومتر 8جاده انديمشك كد تي18666-11666 :

تلفن 44649946-44649943-44636466 :دورن گار 44649943:آردس اينترنتيKhoramabad.airport.ir:
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