اّذاف ٍ چطن اًذاص سبهبًِ ًظبست ٍ استجبعبت هشدهی
پیام مدیر عامل( :درباره نظارت و ارتباطات مردمی)





سضذ ٍ ضکَفبیی التػبدی کطَس ثب استفبدُ اص دیذگبُ ّبی هشدهی ٍ تَسؼِ ّذفوٌذ ًظبم هبلی ٍ اػتجبسی ثبًک ضْش
جلت ٍ هطبسکت هؼٌی داس آحبد جبهؼِ ثب سٍیکشد هطتشی هذاسی ثؼٌَاى ثشًبهِ هحَسی ثبًک ضْش
ثْشُ گیشی اص دیذگبُ ّب ٍ ًظشات هشدم ثؼٌَاى فشغت ثشاثش ثب ًگبُ ػذالت هحَسی – پشّیض اص فشغت علجیْب ٍ
ضٌبسبیی تْذیذً ،مبط لَت ٍ ضؼف
کبسآهذی -اثشثخطی ،اًسجبم ٍ یکپبسچگی ثب استمبء سٍحیِ هسئَلیت پزیشی ٍ پبسخگَیی دس دسٍى ٍ ثشٍى

مقدمه:
ًظبست ّوگبًی هجتٌی ثش پزیشش حك ًظبست ضْشًٍذاى ثش ػولکشد حکَهت ٍ ًْبدّبی اجتوبػی ثش خَاستِ اص آییي ٍ ضشیؼت
دیي هجیي اسالم ّستٌذ دس آیبت لشآى کشین ٍ احکبم ضشػی اهش ثِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌکش ثشای خیشخَاّی هَهٌبى هَسد تبکیذ
لشاس گشفتِ است.
دس ًتیجِ غشاحت هٌبثغ دیٌی ثب پیشٍصی اًمالة اسالهی ثش پبیِ اغل ّطتن لبًَى اسبسیً ،ظبست ػوَهی ّوَاسُ دس ػشغِ
هذیشیتی کطَس هغشح ثَدُ است.
دس ّویي ساستب هذیشػبهل هحتشم ثبًک ضْش ًیض ثش ایي ثبٍس است کِ تَسؼِ استجبعبت هحیغی ٍ جلت اػتوبد ٍ هطبسکت هشدم
خػَغب سْبهذاساى ٍ هطتشیبى دس حَصُ التػبدی ػالٍُ ثش تضویي سالهت سبصهبًی هَججبت تَسؼِ یبدگیشی ٍ فشٌّگ
هسئَلیت پزیشی ٍ پبسخگَیی سا دس دسٍى ٍ ثشٍى فشاّن ًوبیذ.

سبهبًِ ًظبست ٍ استجبعبت هشدهی ثبًک ضْش دس هَسخ  93/02/22ثب دستَس هذیش ػبهل ثبًک دس جْت دستشسی سْل ٍ آسبى
ػوَم هشدم ثِ هجوَػِ هذیشاى ثبًک ساُ اًذاصی ضذ تب ثذیي ٍسیلِ خَد سا دس هؼشؼ ًمذ ٍ ًظبست ضْشًٍذاى – سْبهذاساى –
هطتشیبى ٍ حتی کبسکٌبى خَد ثِ ػٌَاى فشغت ثشاثش ثب سٍیکشد ػذالت هحَسی لشاس دادُ تب اص ایي عشیك ،ثب ضٌبسبیی فشغتْب –
تْذیذّب – ًمبط لَت ٍ ضؼف ٍ ّوچٌیي ًیبص هطتشیبى ثستشّبی الصم سا ثشای اسایِ خذهبت هغلَة ٍ دس ًتیجِ هحَسی تشیي
ّذف خَد کِ ّوبًب افضایص سضبیتوٌذی هطتشیبى است ثِ ػٌَاى هضیت سلبثتی لشاس دّذ ٍ .ایي ثِ هؼٌبی تحمك اّذاف هتؼبلی
ثبًک جْت تَسؼِ هی ثبضذ.

آشنایی با سامانه نظارت و ارتباطات مردمی :
.1مفهوم نظارت مردمیً :ظبست هشدهی هجتٌی ثش پزیشش حك ًظبست هشدم ثِ عَس اػن ٍ هطتشیبى ثِ غَست اخع ثش
ػولکشد ثبًک ،دس جْت ایجبد هطبسکت دٍ سَیِ ثب ثْشُ ثشداسی اص ًمغِ ًظشات آًبى ٍهتؼبلجب اسایِ تسْیالت ٍ خذهبت هٌبست
ثِ آًبى هی ثبضذ.

 .2منظور :ایي سبهبًِ ثب ضؼبس "ثبًک ضْشًَ ،آٍسی دس خذهت” ثِ هٌظَس تضویي اثشثخطی ٍسالهت سبصهبى اص عشیك تَسؼِ
استجبعبت هحیغی ثب سٍیکشد ػذالت هحَسی ٍ ًیض تَسؼِ یبدگیشی سبصهبى ٍ فشٌّگ پبسخگَیی دس دسٍى ٍ ثشٍى دس ًظش داسد ثِ
اّذاف ػولیبتی ٍ ًتبیج ریل دست یبثذ:

اهداف کالن سامانه نظارت و ارتباطات مردمی  8655در بانک شهر:
 .1جلت اػتوبد ٍ هطبسکت سْبهذاساى ٍ هطتشیبى اص عشیك تَسؼِ استجبعبت هحیغی
 .2استمبء کیفیت دس اسائِ خذهبت هغلَة ثِ هطتشیبى
 .3استمبء سغح افضایص سضبیتوٌذی هطتشیبى ثب تَسؼِ ًظبست
 .4ضفبف سبصی ػولکشد ،سبلن سبصی هحیظ ٍ پشّیض اص فشغت علجی ّب دس ثبًک
 .5افضایص داًبیی ٍ آگبّی هذیشاى اص ًیبص هطتشیبى ٍ پبسخگَیی ثِ هَلغ ٍ هٌبست ثِ دسخَاست ّب ٍ اًتظبسات ثِ حك
آًبى
.3ابسارهای ارتباطی :


تلفي ّبی 4سلوی 8655ثِ غَست  24سبػتِ



پیبم کَتبُ ثِ ضوبسُ 5000208655



پست الکتشًٍیک 8655@shahr-bank.ir



سبیت ثبًک ضْش shahr-bank.ir
جلسبت استجبط هستمین
ًظبست ٍ ثبصسسیْبی هیذاًی





ٍ ٍ VOIPیذئَ کٌفشاًس

.4چرخه پیام :









دسیبفت پیبم تَسظ کبسضٌبسبى استجبط هشدهی ٍ ثجت ٍ ضجظ دس سبهبًِ
پشداصش ٍ اسجبع پیبم جْت سسیذگی ٍ اعالع سسبًی اٍلیِ ثِ ضْشًٍذ
پیگیشی ًتبیج تب حػَل ًتیجِ ٍ پبسخگَیی ثِ هخبعت
تجضیِ ٍتحلیل اعالػبت ٍ ثبصخَسدگیشی اص ًتبیج
تؼییي هیضاى کبسآهذی سیستن دس ثبصُ صهبًی هطخع
کٌتشل ٍ اسصیبثی اثشثخطی سیستن دس تحمك اّذاف
اغالح ٍ ثْجَد سٍضْب دس سیستن

چشم انداز:
اگش سضبیت ٍ اػتوبد هطتشیبى سا ثِ ػٌَاى کبس آهذی ٍ همجَلیت خذهبت ثبًک دس ًظش ثگیشین چطن اًذاص سبهبًِ ًظبست ثِ
ضشح ریل است:
 گستشش استجبعبت هحیغی ٍ جلت هطبسکت آحبد جبهؼِ ثب سٍیکشد هطتشی هذاسی
 ثْشُ گیشی اص دیذگبُ ّب ٍ ًظشات هشدم ٍ هطبسکت هؼٌبداس آًبى ثِ ػٌَاى ثشًبهِ هحَسی ثبًک
 اسصیبثی هستوش ػولکشد سبصهبًی ٍ ایجبد اًسجبم اص عشیك اًجبم تغییشات هٌبست سبختبسی (اغالح ،ثْجَد سٍش ّب)
 ثستش سبصی ثشای دسیبفت پیبهْبی هشدهی ثِ غَست فؼبل اص عشیك اثضاسّبی استجبعی ًَیي
 استمبء اثشثخطی ٍ کبسآیی اص عشیك اسائِ تحلیل ّبی هٌبست پیبم ّب ٍ پژٍّص ّبی ػلوی ٍ هیذاًی اص ًظشّب ٍ ًیبصّب جْت
تػوین سبصی هذیشیت ثبًک دس ثخص ّبی هختلف
 تسْیل دس دستشسی سْل ٍ آسبى هطتشیبى ثِ هذیشاى اسضذ ثبًک ثِ هٌظَس ایجبد فشغت ثشاثش ٍ پشّیض اص فشغت علجی ّب
 پبسخگَیی ثِ هخبعجبى خبظ ٍ ػبم ثشای اػتوبدسبصی ٍ اعالع سسبًی ثِ ػوَم ضْشًٍذاى ،سْبهذاساى ٍ هطتشیبى جْت
تجییي حمَق ،همشسات ٍ ضَاثظ ثبًک
رویکرد:
جلت هطبسکت ٍ اػتوبد ،اسائِ خذهبت هغلَة ٍ سضبیتوٌذی هطتشی اص هحَسی تشیي ثشًبهِ ّبی ثبًک استٍ .یژگی ّبیی چَى
اًتمبدپزیشی ،پبسخگَ ثَدى ،ضفبفیت ،حك ًظبست هشدم ٍ هطتشیبى ثِ غَست هستمین ثش ػولکشد ثبًک دس ایي سبهبًِ هَسد
تَجِ است ٍ .ثِ غَست هستوش ػولکشد ثبًک ٍ کبسکٌبى سا دس هؼشؼ لضبٍت هطتشیبى ٍ ضْشًٍذاى لشاس دادُ ٍ پبسخگَیی ثِ
تَلؼبت ٍ اًتظبسات آًبى اص ٍظبیف سبهبًِ ًظبست ٍ استجبعبت هشدهی ثبًک ضْش ثَدُ ثِ عَسی کِ کوتشیي هطکل ٍ ثیطتشیي
ثبصدّی سا ثِ ّوشاُ داضتِ ثبضذ.

استراتژیها و اهداف بانک از نگاه نظارت :

فرآیندهای اهداف و استراتژی ها از نگاه نظارت :

•استجبط ثب ضْشًٍذاى هطتشیبى – سْبهذاساى ،کبسکٌبى – تَسؼِ اعالع سسبًی ٍ ساُ اًذاصی تسْیالت استجبعی فشاگیش دس
ثبًک ضْش
•هطبسکت پزیشی ٍ اجشایی ًوَدى ثستشّبی هطبسکت – ضٌبسبیی همَلِ ّبی فشٌّگ سبصی دس هَسد هطبسکت هؼٌبداس
ضْشًٍذاى – هطتشیبى ٍ سْبهذاساى ٍ کبسکٌبى
•سٌجص ٍ افضایص سضبیتوٌذی هطتشیبى – سٌجص هیضاى کیفیت خذهبت اسایِ ضذُ ٍ هیضاى سضبیت هطتشیبى ٍ اسایِ
ساّْبی افضایص سضبیتوٌذی هطتشیبى
• جوغ آٍسی ٍ پبسخگَیی ثِ ًیبص ٍ ،اًتظبسات ثحك ٍ هطشٍع هطتشیبى
•سسیذگی – پیگیشی ٍ پبسخگَیی ثِ اًتمبد – ضکبیت ٍ تمذیش هطتشیبى ٍ استوشاس کیفی آى
•ضفبف سبصی ػولکشد هذیشاى – ایجبد اهکبًبت دستشسی ضْشًٍذاى ٍ ثَیژُ هطتشیبى ثبًک ثِ ثشًبهِ ّب – دیذگبّْب ٍ
دستبٍسدّبی ثبًک
•تجضیِ ٍ تحلیل َّضوٌذاًِ دادُ ّب

•کٌتشل – اسصیبثی کبسآهذی ٍ اثش ثخطی سیستن دس ًیل ثِ اّذاف
• ساُ اًذاصی سیستن جبهغ ًظبم دسیبفت پیطٌْبد اسصًذُ هطتشیبى ٍ پبالیص آى ٍ اسسبل ثِ هجبدی ریشثظ ٍ سپس
پبسخگَیی هٌبست ثِ هطتشی پیطٌْبد دٌّذُ
•ایجبد صهیٌِ ّبی تغییش ًگشش دس سفتبسّبی دسٍى ٍ ثشٍى ثبًک

دکتر پورزرندی:

ًظبست هطتشیبى ٍ ًمذ سبصًذُ آًْب ًسجت ثِ ثبًک اص دیگش اغَل ٍ استمبء ضبخػِ ّبست .سبهبًِ  8655ثشای ایي ًَع ًظبست
عشاحی ضذُ ٍ اگش ًمذ سبصًذُ هطتشی ٍجَد داضتِ ثبضذ ،لغؼب اثشگزاسی هثجتی سا دس تؼبلی ثبًک خَاّذ داضت.

