منشورارتباط با مشتریان

وریایش  :صفر

IMS-CP-MD002
ش کرت فناوری بن یاخته اهی رویانهب عنوان تنها بانک خصوصی خون بند انف کشور زعزیمان اریان ،از ابتدای تأسیس ات کنون رد تمامی مراحل شکل گیری و توسعه خود ،مشتری مدا ری را هب عنوان کلید واژه ای طالیی رد کلیه تصمیمات و اقدا مات همواره سرلوهح فعالیت اهی خود قرار داده است
و از این رو سعی ی کایک مدریان و کا کرنان این ش کرت هب صورت واحد ،جامع عمل پوشاندن هب این مفهوم رد بستری مبتنی رب تعامل ارثبخش و سودمند با مشتریان هب عنوان صاحبان اصلی سازمان بوده است .رب این اساس رد تالش ربای ارتقاء رضایت و حفظ کرامت مشتریان گرانقدرمان ،با
هم
الگوقرار دادن استاندارد  ISO 10001:2007مفاد منشور ارتباط با مشتریان خود را رب پاهی اصول و ارزشهای بنیادی خود هب شرح ذیل اعالم می داریم ات انع کاسی باشد از تعهد ما و چراغ راهی رد مسیر تحقق مستمر آنچه رد پاسخ هب اعتماد و همراهی یشگی شما گرامیان وعده نموده ایم.

 صداقت و ردست کاری  :این ش کرت هب عنوان یکی از ارزش اهی پاهی ای خود رعایت صداقت و ردست کاری رد کلیه تعامالت خود با مشتریان را اصل و وظیفه خود دانسته و ره گوهن عمل و سخن رب خالف آن را ان پسند می داند.
 محرمانگی :رد این بانک ،سلول اهی بنیادی خون بند انف با حفظ هویت خانواده ذخیره سازی می شود ات رد صورت نیاز خانواده آن را رد آینده ربای خود و یا فرد دیگری هک از نظر ژنتیکی با نموهن سازگاری کافی داشته باشد ،مورد استفاده قرار دهد .این اطالعات محرماهن بوده و بدون اذن طرف
قرارداد رد اختیار چیه کسی قرار نمی گیرد.
صح
 احترام هب حقوق مشتری  :انجام دقیق ،سرعی و یح کار وجلوگیری از تضییع حقوق و وقت مشتریان از جمله خط مشی اهی مسلم این ش کرت بوده و رد این راه از چیه کوششی فروگذار نخواهیم کرد.
هم
هم
 کیفیت مدا ری و سرآمدی  :این ش کرت رد جهت انطباق رتشیب خدماتخود با باالرتین استاندارداه با بهره گیری از استاندا رد بانک جهانی خون بند انف  NetCord-FACTو چنین پیگیری مستمر و مجداهن جهت اخذ استاندا رد  AABBو چنین استاندا رداهینیب
هم
المللی  ISO 14001 ،ISO 10001 ،ISO 10004 ،ISO 10002 ،ISO 9001و  OHSAS 18001رد جهت افزایش کیفیت ،دقت  ،صحت و ایمنی عملیات و فراینداه و چنین حفظ محیط زیست و
جلب اطمینان و اعتماد مشتریان و ساری ذینفعان گرانقدر خود اقدا م می نماید.
اطالع رسانی شفاف و عینی  :با توهج هب اهمیت اطالع رسانی شفاف و صاداقهن رد جهت هماهنگی و هم کاری دوجانبه ش کرت با مشتریان خود  ،این بانک خود را متعهد و موظف می داند ات اطالعات و رهنمود اهی الزم را شیپ از عقد قرارداد و نیز رد هن گام اراهئ خدمت ،هب صورت دقیق و رد
زمان مناسب هب اطالع مشتریان خود ربساند.
تخ
متخ
تخ
 صص و تعهد :ش کرت فناوری بن یاخته اهی رویان هب عنوان شرکتی دانش بنیان و با توهج هب اراهئ خدماتی کم نظیر ،تمام تالش خود را رد جهت جذب  ،نگهداشت و رپورش کا کرنانی صص و متعهد هب کار گرفته است ات هب پشتواهن دانش و صص توام با تعهد ایشان اقرد هب اراهئ خدماتی منطبق با
استاندا رداه و مورد ااظتنر شما هب بهترین وهج باشد.
 مسئولیت پذریی و پاسخگویی :تالش ما رب این است هک با تمام توان نسبت هب جمعآوری و ذخیرهسازی سلولاهی بنیادی خون بندانف فرزند دلبند شما اقدا م کنیم و هب خوبی ردک میکنیم هک این فرصت شیپرو شاید تکرارپذری نباشد پس هم اینک هک شما با آینده نگری و ژرف اندیشی رد صدد
انجام این امر مهم هستید ما نیز مصمم و متعهد هستیم ات بهترین خدمات را هب شما اراهئ دهیم.رد این مسیر صاداقهن از رهگوهن کاستی پوزش طلبیده و ضمن پذریش مسئولیت اهی خود  ،تمام تالشمان را رد جهت رفع و جبران آن خواهیم نمود و اطمینان داشته باشید توصیهاهی ارزشمند شما سرلوهح تالش ما رد
جهت رفع نواقص و کاستیاه خواهد بود .نقطه نظرات شما ربای ما مهم است و از اینکه فرصتی را ربای اعالم نظرات اختصاص میدهید بی نهایت سپاسگزاریم.
 سهولت دسترسی  :رد جهت سهولت دسترسی شما مشتریان گرامی هب خدمات بانک خون بند انف رویان و بهره گیری از خدمات آن  ،این ش کرت دافرت نمایندگی اهی متعدد ی را رد استان اهی مختلف کشور سازماندهی نموده و بخش اقبل توجهی از نموهن اهی جمع آوری شده حاصل
تالش دافرت نمایندگی سراسر کشور می باشد.
 مسئولیت اجتماعی  :بانک خون بند انف رویان همزمان با آغاز هب کار  ،رد مسیر تعالی و سرآمدی گام نهاده و با اتخاذ رویکردی فراگیر و یکپارهچ رد مدرییتخود ،ضمن پذریش و تعهد هب ایفای کامل وظایف و مسئولیت اهی کاری خود و ضمن پادنبیی هب کلیه ارزشهای واالی انسانی با ن گاهی جامعهب
محیط کسب و کار خود و مد نظر قرار دادن کلیه ذینفعان نسبت هب شناخت و عمل هب مسئولیت اهی خود رد قبال جامعه اقدا م نموده و همراستا با ربانهم اهی راهبردی ش کرت ضمن تعهد هب اشاهع و رتویج یافته اه و دستاورداهی علمی خود  ،هب عنوان تنهایکی از مسئولیت اهی مهم اجتماعی خود حفظ محیط زیست
را رد اولویتقرار داده و رد این راستا اقدا م هب استقرار استاندارد نیب المللی سیستم مدرییت محیط زیست  ISO 14001نموده است.
 اقنون مندی  :ش کرت فناوری بن یاخته اهی رویان با احترام هب قوانین و مقررات ملی و استاندارداهی جهانی  NetCord-FACTو با رعایت قوانین و دستورالعمل اهی جاری وزارت بهداشت ،ردمان و آموزش زپشکی مرتبط با حوزه خدمات خود همواره رد تالش ربای
تطابق کامل با الزامات این قوانین است.

دکتر مرتضی ضرابی
مدری عامل
مشتری گرامی
لط ًفا نظرات ،پیشنهادات ،ااقتند ات و ش کایت خود رد ارتباط با این منشور را از طریقشماره تلفن  200-00053222و یا پست الکترونیکی  crm@rsct.irهب اطالع مدری توسعه و تعالی این شرکت رسانید.

