پروژه مدیریت ارتباطات شهروندی

وزارت راه و شهرسازی

شناسنامه فرآیند
تاریخ مستند سازی 93/9/17 :

کد فرایندMPD/07/2101/1-1:

نام سازمان :راه آهن ج.ا.ا

 .1عنوان فرآیند :پرداخت خسارت به مسافران
 .2متصدی فرایند :اداره کل تنظیم و نظارت بر بازار
 .3واحد های مرتبط در فرایند :اداره کل تنظیم و نظارت بر بازار ،شرکتهای مالک قطارهای مسافری و آژانس ها
 .4ورودی های فرایند

 .5خروجی های فرایند

خسارات پرداختنی در سیستم فروش
بلیت مسافر

پول و خسارت
رسید پرداخت

 .6مشتری های فرایند
مسافرین قطار

 .7زمان مطلوب فرایند
لحظه ای تا نهایتا  2روز کاری
 .8شرح مراحل انجام فرایند( :نمودار جریان یا شرح فرایند پیوست شود)
 .9فرمهای مورد استفاده در فرایند :ندارد (فاقد فرم خاصی جهت پیگیری است).
 .10مستندات قانونی اجرای فرایند( :شماره و تاریخ مستند قانونی ذکر شده و مستند آن پیوست شود)
 .11نوع فن آوری مورد استفاده در اجرای فرایند
دارای نرم افزار تخصصی است☐

 .12اجرای فرایند
کل فرایند قابل انمام است ☐

سطح انمام بهصورت غیرحضوری:

قابللل انمللام بهصللورت غیرحضللوری توسلل

در سطح اطالعرسانی الکترونیکی☐

شهروند :بله خیر ☐

تکمیل فرمهای مورد عمل بهصورت الکترونیکی☐
انملللام فراینلللد بهصلللورت کلللامال الکترونیکلللی و

سیستم فروش

غیرحضوری ☐

نام نرمافزارها :

بخشی از فرایند قابل انمام است☐
قابل انمام نیست☐

قابل انمام از طریق پیشخوان ☐

تدوینکننده

مدیر سازمان

اداره کل تنظیم ونظارت بر بازار
دفتر تشکیالت و روشها
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 مراحل انمام فرایند
عنوان فرایند :پرداخت خسارت به مسافران
ردیف
1

نسخه 2

شرح فعالیت

مراجعه به جدول موارد مشمول پرداخت خسارت در سایت

متولی

مدت زمان

مرحله بعد

مشتری

لحظه ای

2

نوع خسارت  :تاخیر

3

2

لحظه ای
نوع خسارت  :سایر موارد

6

اختالف ساعت رسیدن به مقصد و پیش بینی شده داریم؟ بله

4

3

لحظه ای
اختالف ساعت رسیدن به مقصد و پیش بینی شده داریم؟ خیر

پایان

انتخاب مرجع مراجعه :آژانس
4

5

6

نمودار ساده

5
مسافر

انتخاب مرجع مراجعه :سامانه 5149

دریافت اطالعات شماره قطار و تلاری حرکلت قطلار از مسلافر متصلدی
مراجعه کننده

آژانس

تماس تلفنی با  5149و دریافت اطالعات شماره قطار و تلاری

متصلدی

حرکت قطار از مسافر تماس گیرنده

5149

لحظه ای

لحظه ای

لحظه ای

6
7

7

قطار خسارتی است؟ بله

8

قطار خسارتی نیست؟ خیر

14

7

8
9

دریافت کارت شناسایی و اصل بلیت صاحب بلیت از مسلافر در متصلدی
آژانس

محل آژانس
اطالعات خسارت در سیستم فروش در دسلترس آژانلس تبلت
تدوینکننده

لحظه ای

9

لحظه ای

10
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شده است؟ بله
اطالعات خسارت در سیستم فروش در دسلترس آژانلس تبلت

11

شده است؟ خیر
پرداخت وجه به مسافر صورت می گیرد؟ بله

متصلدی

پرداخت وجه به مسافر صورت می گیرد؟ خیر

آژانس

10

11

متصلدی

تماس با متصدی آژانس با اداره فروش

آژانس

13
لحظه ای
15
لحظه ای

اطالعات خسارت در سیستم فروش مادر تبت شده است؟ :بله
12

13

اطالعات خسارت در سیستم فروش ملادر تبلت نشلده اسلت؟

15

:خیر
13

دریافت وجه خسارت از متصدی آژانس

12

مسافر

لحظه ای

پایان

مسافر می پذیرد که قطار خسارتی نیست؟  :بله

پایان

مسافر می پذیرد که قطار خسارتی نیست؟  :خیر

15

14

15

طرح شکایت در سامانه ( CRMیا مراجعه حضوری به مسلوول
شکایات مستقر در ایستگاه یا تماس تلفنی با )5149

تدوینکننده

مسافر

لحظه ای
تا  1ماه

مدیر سازمان

اداره کل تنظیم ونظارت بر بازار
دفتر تشکیالت و روشها
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پایان

1393/09/07

