
 …نظبرت و ارزیبثی نوبیشگبههب…  عنواى خذهت

 هجریبى/کننذگبى هشبرکت: نوع هخبطت                                                    اهور نوبیشگبههبی داخلی            : نبم هذیریت 

 قبنوى ارتقبئ سالهت نظبم اداری وهقبثله ثب فسبد 3فرم طراحی هراحل خذهت جهت تکرین ارثبة رجوع ثه استنبد ثنذ الف هبده 

 شرح فعبلیت هراحل 

زهبنجنذی هورد 

نیبز جهت انجبم 

 فعبلیت

 هسئولنبم واحذ و 

 هرثوطه

 هحل استقرار 

 و شوبره توبس 
 هذارک هورد نیبز

1 
کىترل اسىاد ي مدارک ثبت وام 

 ومایشگاَُا

ريز قبل از  10

 برگساری ومایشگاٌ
کارشىاسان 

 ومایشگاَُای داخلی

21912328 

21912283 

مدارک ي اسىاد ثبت 

وام مشارکت 

 کىىدگان

2 
دریافت اسىاد ثبت وام ومایشگاٌ از 

 مجری برگساری ومایشگاٌ

ريز قبل از  15

 برگساری ومایشگاٌ
کارشىاس 

 ومایشگاَُای داخلی
21912328 

مدارک ي اسىاد ثبت 

وام مشارکت 

 کىىدگان

3 
دریافت اسىاد ي مستىدات مشارکت 

 کىىدگان از مجری

یک َفتٍ قبل از 

 برگساری ومایشگاٌ

کارشىاشان ومایشگاٌ 

 داخلی 

21912283 

21912522 

لیست مشارکت 

 کىىدگان

4 

دریافت شکایت از مشارکت کىىدٌ از 

ثبت در سایت  –طریق وامٍ کتبی 

iranfair – مراجعٍ حضًری 

قبل، حیه ي بعد 

از برگساری 

 ومایشگاٌ

ياحد رسیدگی بٍ 

 شکایت 
21912418 

درخًاست شکایت از 

جاوب مشارکت 

 کىىدگان

5 
رسیدگی ي اعالم وتیجٍ  شکایات بٍ 

 مشارکت کىىدگان

قبل، حیه ي بعد 

برگساری از 

 ومایشگاٌ

کارشىاسان 

 ومایشگاَُای داخلی

21912376 

21912283 

21912522 

درخًاست شکایت از 

جاوب مشارکت 

 کىىدگان

6 

ارسال فرم ارزیابی عملکرد مجریان 

برگساری ومایشگاَُا بٍ مدیران شرکت 

 سُامی

 یک الی دي ساعت 
کارشىاس امًر 

 ومایشگاَُای داخلی
21912663 

فرم ارزیابی عملکرد 

 مجریان 

 ارزیابی عملکرد مجریان ومایشگاَی 7

ريز 40الی  30

بعد از برگساری 

 ومایشگاٌ

کارشىاسان 

 ومایشگاَُای داخلی
21912376 

فرم ارزیابی عملکرد 

 مجریان

 تعییه متراش ارزی ي ریالی  8
َمسمان با 

 برگساری ومایشگاٌ 
 کمیتٍ ارزی ریالی 

21912283 

21912522 

 مدارک ي اسىاد

 مشارکت کىىدٌ

 دریافت لیست مدیران ساله از مجری  9
کارشىاس امًر  ساعت 2-3

 ومایشگاَی
 وامٍ مجری 21912562

10 
بررسی لیست مدیران ساله ارسالی 

 تًسط مجری

کارشىاس امًر  ساعت 2-3

 ومایشگاَی
 وامٍ مجری 21912562

دریافت گسارش از مدیران ساله  11
کارشىاس امًر  طی ایام برگساری

 ومایشگاَی
 فرم گسارش 21912562

 


