
مراحل رسیدگی به شکایت مشتري
مراجعه کننده محترم:

گردد. خواهشنمد است با چگونگی دریافت انتقاد و شکوایه توسط آزمایشگاه به شرح ذیل حضورتان اعالم می 
ت ذکر شده ما را یاري فرمایید.رعایت نکا

اعالم وصل آن شما را آگاه می سازد. پس از دریافت اطالعات تکمیلی، روند پیگیري به شکواییه را مشتریان پس از دریافت شکوایه، نسبت بهدر نظر داشته باشید که، واحد امور.1
از مسئول مربوطه شما هم پیگیري الزم را بعمل آورید.دریافت کد رهگیريآغاز می نماید.ولی خواهشمند است با 

اً در  جلساتی که بدین منظور در نظر گرفته شده است حضور بهم رسانید.در صورت نیاز وصالحدید آزمایشگاه در روند رسیدگی به شکوایه شما ،لطف.2
در صورت نیاز به مدارکی که دال بر شکوایه شما باشد ،لطفاً آنها را تهیه وبه آزمایشگاه ارائه دهید..3
روند پیگیریهاي رسیدگی به امور مراجعه کنندگان تا زمان به جواب رسیدن شکواییه ادامه خواهد داشت..4
فا مساعدت الزم را در زمان رسیدگی به شکوایه شما، جهت دریافت رضایت مساعدت فرمایید.لط.5
الزم به ذکر است که  آزمایشگاه  بدون هیچ اغماضی از نقطه نظرات سازنده شما جهت افزایش کیفیت خدمات خود استفاده خواهد کرد..6
آزمایشگاه می باشد.کلیه هزینه هاي مربوط در روند رسیدگی به شکوایه شما، بعهده .7
حتماً شماره موبایل خود را در روندهاي ذکر شده یادداشت بفرمایید..8

info@medyalab.irwww.medyalab.ir:آزمایشگاهmail-Eو از طریق سایت.1
نماید.Sendبراي آزمایشگاه آنرارا تکمیل کرده واز بیمارانسنجیشده،فرم نظر سربرگ نظرسنجی وارد شوید. وسپسآزمایشگاه ابتدا وارد سایت 1,1

تکمیل فرمت طراحی شده آنرا براي مراجعه کرده و پس از http://medyalab.ir/Main/Contact.aspxسایت آزمایشگاه سربرگ تماس با ما به آدرسدر صورت وجود انتقاد به 1,2
آنرا دانلود کرده و پس از تکمیل کردن به آزمایشگاه واحد رسیدگی امور مراجعه کنندگان تحویل دهید.شکایتدریافت فایل PDFسال نمایید و یا با کلیک بر روي فایل آزمایشگاه ار

ارسال نمائید.براي ارسال شکایت خود از طریق ایمیل، شکایت خود را به ایمیل فوق1,3

:آزمایشگاهحضور در محل از طریق .2
آزمایشگاه مدیا-بوکان، بلوار کردستان، روبروي سه راه سنگینیآزمایشگاه به آدرس مراجعه به 2,1
مراجعه به واحد کیفیت، واحد رسیدگی به امور مراجعه کنندگان2,2
معرفی خود و نشت حضوري با مسئول مربوطه2,3
توضیح شفاهی وتکمیل فرمت رسیدگی به شکایت مراجعه کنندگان 2,4
(پیوست فرمت شکایت گردد).ارائه مدارکی که  آزمایشگاه  را در رسیدگی به این شکواییه یاري می رساند2,5
دریافت کد رهگیري از مسئول مربوطه2,6

از طریق پست.3
: به آدرساز طریق پست  ارسال شکوائیه 

ن.واحد رسیدگی به امور مراجعه کنندگا59518–18187کد پستی –آزمایشگاه مدیا - روبروي سه راه سنگینیر کردستان، بلوابوکان، 

مستقیمو تماساز طریق پیامک.4
دریافت تاییدیه و کد رهگیري و93575000914شماره موبایل و یا تماس مستقیم بابا ارسال متن پیامک

اجتماعیهاياز طریق شبکه.5

http://instagram.com/medyalabبه صورت دایرکت بهو09149357500به شبکه هاي اجتماعی متداول از طریق شماره موبایلارسال متن, عکس یا فیلم

از طریق تماس تلفنی و یا ارسال ارسال فکس.6
. و یا و دریافت کد رهگیريعصر 19الی17در ساعات و تماس044- 029925624شماره تلفن ثابتتماس مستقیم با واحد رسیدگی به امور مراجعین با از طریق 

ساعته)24(با ذکر شماره تماس جهت پیگیري.044- 46249008ارسال نامه و نظرسنجی و... از طریق فاکس به شماره   

:و انقادات و پیشنهاداتنظر سنجیهايکردن فرمپر از طریق.7
و یا مرا جعه به سایت آزمایشگاه تحویل آن به پرسنل پذیرش و یا قرار دادن در صندوق انقادات و پیشنهادات.ویا فرم انتقادات و نظرسنجیبا حضور در پذیرش آزمایشگاه و پر کردن فرم 

و ارسال آن.فرم ل کردن سربرگ نظرسنجی و نظر سنجی از بیماران و تکمی
همکاري شما با تشکر از 

اآزمایشگاه مـدیامور رسیدگی به مراجعه کنندگان 


