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دربـاره مـا

شــرکت خدمــات اول مخابــرات در ســال 1391بــا مصوبــه مجمــع شــرکت مخابــرات 
ــروش  ــی و ف ــدف بازاریاب ــا ه ــرات و ب ــات اول مخاب ــام اختصــاری خدم ــا ن ــران ، ب ای
محصــوالت و خدمــات شــرکت مخابــرات اســتان تهــران و البــرز تاســیس و بــا بیــش 

از 160 شــعبه و 2500 نیــروی انســانی فعالیــت خــود را آغــاز نمــود. 
ایــن شــرکت در زمانــی انــدک پــس از تاســیس توانســت ســبکی تــازه را در خدمــات 
ــات  ــن را در خدم ــیری نوی ــوده و مس ــازی نم ــاده س ــه پی ــه جامع ــی ب ــی ارتباط ده
ارتباطــی همیشــه در دســترس بــرای جامعــه اجرایــی نمایــد و فرصــت هــای 

ــد .  ــاد نمای ــز ایج ــه نی ــرای جامع ــداری ب ــتغالزایی پای اش
شــرکت خدمــات اول مخابــرات بــا تکیــه بــر توانمنــدی هــای داخلــی،  نیروی انســانی 



جــوان و خــاق، موفــق شــده اســت خــود را بــه عنــوان یکــی از امیدهــای مدیریتــی 
و اجرایــی صنعــت ارتباطــات کشــور مطــرح نمایــد و در ایــن مســیر پیشــگام  ارائــه 

خدمــات ارتباطــی نویــن باشــد . 
پــس از ایــن موفقیــت هــای ارزشــمند و قابــل توجــه از ابتــدای ســال 1393جــذب و 
مدیریــت نیروهــای قــراردادی و پیمانــی شــرکت مخابــرات ایــران در سراســر کشــور 
نیــز بــه شــرکت خدمــات اول مخابــرات واگــذار گردیــد و ایــن شــرکت در مســیری 

بــزرگ در ابعــاد ملــی قــرار گرفــت . 
ــا  ــده ب ــد ش ــای منعق ــا قرارداده ــق ب ــر مطاب ــال حاض ــرات در ح ــات اول مخاب خدم
شــرکت هــای مخابــرات اســتانی ، مدیریــت منابــع انســانی بخــش اعظمــی از نیروهای 
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شــرکت مخابــرات ایــران را درسراســر کشــور در رده هــای مختلــف از جملــه خدمــات 
مالــی، اداری، امــور مشــترکین، مرکــز تمــاس، حراســت، خــودرو، نگهبانــی و رده هــای 

دیگــر را بــر عهــده دارد. 
ــت  ــی و مدیری ــات ارتباط ــگام درخدم ــه و پیش ــش متعهدان ــای نق ــرای ایف ــاش ب ت
ــر  ــی شایســته و معتب ــرات جایگاه ــات اول مخاب ــرای شــرکت خدم ــع انســانی ب مناب
ــه عنــوان یــک شــرکت بــزرگ  ــه ارمغــان آورده و ایــن شــرکت را ب در ایــن حــوزه ب

ــی نمــوده اســت . ــه معرف ــه جامع ــت ارتباطــات ب ــد در صنع و توانمن
شــرکت خدمــات اول مخابــرات بــه عنــوان مجموعــه ای کار آفریــن و پیشــرو در ارائــه 
خدمــات ارتباطــی  فعالیــت هــای ارتباطــی خــود را ادامــه داده و هــم اکنــون چندیــن 



پــروژه بــزرگ ارتباطــی کشــور را در اختیــار داشــته  و تــاش مــی کنــد تــا بــا تمــام 
تــوان خــود نقشــی پررنــگ تــر از همیشــه در صنعــت مخابــرات و ارتباطــات کشــور 

ایفــا نمایــد . 
شــرکت خدمــات اول مخابــرات بــه عنــوان مجموعــه ای کارآفریــن و برنامــه محــور، 
همــواره دارای برنامــه هــای اســتراتژیک تجــاری در صنعــت ارتباطــات کشــور بــوده 
ــا اعتمــادی  ــر روحیــه ی کارآفرینــی و آینــده نگــری و ب ــکا ب ــا ات و توانســته اســت ب
ــیر  ــود دارد، مس ــور وج ــی کش ــطوح مدیریت ــرکت در س ــن ش ــه ای ــبت ب ــه نس ک

ــرد .  ــش ب ــه پی ــتری ب ــتاب بیش ــا ش ــود را ب ــای خ موفقیت ه
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مـرکـز تـمـاس 

از جملــه فعالیــت هــای ارتباطــی شــرکت خدمــات اول 
مخابــرات در حــال حاضــر در صنعــت خدمــات ارتباطــی 
مــی تــوان بــه  ایجــاد و بهــره بــرداری از بــزرگ تریــن 
ــی  ــاس  )contact  center(  بخــش خصوص ــز تم مرک

کشوراشــاره نمــود . 
)Contact Center( شــرکت  تمــاس  پــروژه مرکــز 
ــن  ــی از بزرگتری ــوان یک ــه عن ــرات ب ــات اول مخاب خدم
ــده  ــرداری گردی ــره ب ــاده به ــران آم ــاس ای ــز تم مراک

ــت. اس



پــس از انعقــاد قــرارداد مابیــن شــرکت مخابــرات 
ایــران و شــرکت خدمــات اول مخابــرات، مراحــل اولیــه 
ــرات  ــرکت مخاب ــدرن ش ــاس م ــز تم ــازی مرک آماده س

ــد.  ــاز گردی ــم 118 آغ ــاختمان قدی ــران در س ای
بــرای ایــن منظور بــا بهــره گیــری از تجربیات مشــاورین 
ــا  ــی ب ــز تماس ــران، مرک ــرات ای ــرکت مخاب ــرم ش محت
ــه پــس  ــی طراحــی و بافاصل اســتانداردهای بیــن الملل
از آن مراحــل تخریــب ســاختمان قدیمــی مرکــز تمــاس 

و نوســازی آن آغــاز شــد.
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ــن اســتانداردهای  ــر آخری ــن مرکــز تمــاس مبتنــی ب ای
محیطــی مراکــز تمــاس دنیــا و بــا ظرفیــت 500 
صندلــی پاســخگویی در مســاحتی بالــغ بــر 2 هــزار متــر 

ــاده شــده اســت.  ــع آم مرب
ــاق  ــزی اط ــه مرک ــاس )Contact Center( ب مرکزتم
ــای  ــی ابزاره ــتفاده از تمام ــکان اس ــه ام ــود ک ــی ش م
ــاز مشــتریان وجــود  ــه نی ــرای پاســخگویی ب ارتباطــی ب

دارد.
ــات  ــی، ازخدم ــه تلفن ــر مکالم ــاوه ب ــز ع ــن مراک در ای



ایمیــل، چــت، فکــس، پیامــک، شــبکه هــای اجتماعــی  
و ... نیــز اســتفاده مــی شــود.

شــرکت خدمــات اول مخابــرات در طــی ســالیان اخیــر با 
شــرکت هــا و ســازمان هــای بســیاری در زمینــه خدمات 
مرکــز تمــاس همــکاری نمــوده کــه  ایــن همــکاری هــا  
بــا توجــه بــه نیــاز آن ســازمان یــا شــرکت ها و بــا مــدل 

هــای اســتاندارد انجــام شــده اســت.



www.tci1. ir

 ارزش هـا و مـامـوریت هـا 

ــه عنــوان مجموعــه ای  ــرات ب • شــرکت خدمــات اول مخاب  
ــاش و همــت  ــات کشــور ، ت ــت ارتباط ــن و پیشــرو در صنع کارآفری
ــی  ــاده و توســعه ی داخل ــام ســطوح ارج نه ــان خــود را در تم کارکن
و خدمــت بــه ســرافرازی میهــن را از ارزش هــای خــود قلمــداد 

یــد.  نما می 
ــه  ــدن ب ــل ش ــود تبدی ــداز خ ــم ان ــرکت در چش ــن ش • ای  
نوآورتریــن و بزرگتریــن شــرکت ارائــه خدمــات ارتباطــی را در دســتور 
کار خــود قــرارداده اســت و در ایــن مســیر بــا کارآمدتریــن روش هــای 



ــد داد.  ــترش خواه ــود را گس ــای خ ــت ه ــی فعالی اجرای
• حضــور فعــال و بــا برنامــه ی اســتراتژیک در صنعــت ارتباطــات   
کشــور بــه منظــور تقویــت جایــگاه شــرکت و رشــد جایــگاه برنــد خدمــات 
اول مخابــرات در ابعــاد  ملــی و بیــن الملــی  بــا حضــور نخبگان و ســرآمدان 
عرصــه ی فنــاوری کشــور از مهــم تریــن اهــداف ایــن شــرکت مــی باشــد . 
ــان از  ــا و کار فرمای ــد ســازی شــرکت ها،ســازمان ه ــره من • به  
ــه همــراه افزایــش  ســرمایه هــای انســانی متخصــص در سراســر کشــور ب
کارآیــی ، اثــر بخشــی و رضایــت منــدی ســازمان هــا و همــکاران بــا تکیــه 
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براصــل  ارزش آفرینــی از دیگــر ماموریــت هــای مهــم شــرکت خدمــات 
اول مخابــرات در ارائــه خدمــات مدیریــت نیــروی انســانی اســت کــه بــا 

ــی شــود . ــری م ــام پیگی ــت و اهتم جدی
مشــتری محــوری، مســئولیت پذیــری ، شایســته ســاالری ، پایبنــدی بــه 
ــش محــوری   ــی ســازمانی و دان تعهــدات ، تفکرتوســعه محــوری ، پویای
ــل  ــرات در مقاب ــات اول مخاب ــن ارزش هــای  شــرکت خدم از مهــم تری



کارکنــان و مشــتریان خــود مــی باشــد . 
شــرکت خدمــات اول مخابــرات آینــده ی کشــور را در صنعــت ارتباطــات 
بــا توجــه بــه حضــور نخبــگان و جوانــان صاحــب ایــده در ایــن عرصــه 
روشــن مــی دانــد و در ایــن مســیر برنامــه هــای نویــن و پیشــروانه خــود 
را بــا اســتعانت از درگاه خداونــد و اتــکا بــه توانمنــدی هــای مدیریتــی و 

کارشناســی، بــه پیــش خواهــد بــرد . 
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خدمـات اول مخابـرات ، برنـد معـتبر و برتر کـشور 

• کسب لوح تقدیر از شورای مرکز ملی رقابت -  28 تیرماه 1391

• کسب گواهینامه سیستم مدیریت کیفت - 10 جوالی 2012
• کسب گواهینامه ایزو 9001 در زمینه خدمات مشتری در مرکز تماس- 20تیر1391

• کسب نشان برگزیده اولین گردهمایی مدیران برتر- 28تیر91
• کسب تندیس اجاس جهانی مدیریت برند - 17 و 18 آذر 1391 

• کسب تندیس هفتمین کنفرانس بین المللی برند - 28 و 29 بهمن ماه 1391
•کسب تندیس برگزیده همایش حامیان کار و سرمایه ایران - شهریورماه 1391



ــور  ــاون، کار و ام ــر تع ــاون وزی ــور از مع ــر کش ــن برت ــر کارآفری ــوح تقدی ــب ل • کس
ــهریور 1392 ــور- ش ــه ای کش ــی حرف ــازمان فن ــس س ــی و ریی اجتماع

• کسب تندیس همایش مدیریت هوشمند، سازمان هوشمند -24 شهریور 1392
• کســب تندیــس ســومین همایــش اســتانداردهای ملــی، پلــی بــه ســوی بازارهــای 

جهانــی- شــهریور 1392
• کسب یادبود گردهمایی کارآفرینان برجسته کشور - شهریور 1392

ــر  ــتعدادهای برت ــان و اس ــی کارآفرین ــنواره مل ــتین جش ــر نخس ــوح تقدی ــب ل • کس



www.tci1. ir

ــر 1393 ــادی - 4 تی ــت جه ــی و مدیری ــاد مقاومت ــرد اقتص ــا رویک ــی ب مهارت
ــی در  ــزم مل ــا ع ــگ ب ــاد و فرهن ــال اقتص ــر، س ــان برت ــس کارآفرین ــب تندی • کس
ــی - 5  ــدار مل ــارت اقتصــادی، توســعه پای ــوان، مه ــش سراســری ج نخســتین همای

ــر 1393 تی
ــژه  ــق آزاد و وی ــوان مناط ــتیاران ج ــی دس ــن گردهمای ــس در اولی ــب تندی • کس

اقتصــادی - 7 تیــر 1393
• کسب تندیس اجاس مدیران مدبر - 11 دی ماه 1393



•کســب تندیــس ســرآمدی فــاوا در بخــش خدمــات الکترونیــک در نخســتین 
جشــنواره ســرآمدان فــاوا - 5 بهمــن 1393 

• کســـب گواهینامـــه چهاردهمیـــن همایـــش ملـــی حمایـــت از حقـــوق مصـــرف 
کننـــدگان -9 بهمـــن 1393






