
    مشخصات متقاضی  پرسشنامه
 ..................................... ......................................... ..............................................................................................نام واحد/ شركت/ مؤسسه:  ❖

 خدمات فنی و مهندسی ـ طراحی و مونتاژ            معدنی                 واحد تولیدی:             صنعتی: ❖

 ....  ....................... ............................ ....................................................................................................................................................... نوع تولیدات: ❖

 .............................................................................. .....................................................................................................................   برند(:نام تجاری) ❖

 متر مربع ........................تجاری  -متر مربع                  اداری    ........................ابنیه شركت: تولیدی مساحت  ❖

 ...................................................................... ................................ ................................................... ...............................   تعداد محصوالت:تنوع  ❖

 1401تاریخ تاسیس:             /        /   ❖

     وفق اطالعات مندرج در آخرین لیست تأمین اجتماعی در بخش: تعداد كاركنان ❖

 نفر   ..............اً: جمع     فر     ن ..............اداری و پشتیبانی: نفر و   ..............  تولیدی:

 تعاونی                          خصوصی                             دولتی                        وضعیت مالكیت:    ❖

 سایر             تضامنی                 حدود      مسئولیت م          سهامی خاص         نوع ثبت:      سهامی عام        ❖

         ....................................................................................................................................................................................................................)نام ببرید ( 

 :  ) فتوكپی آن را ضمیمه فرمائید( و تاریخ صدور آنع صدور یت، مرجنه فعالآخرین پروا ❖

     .............................................................................................................................          ........................................     /       / 1401 

 ............................ ..............................................................................................................................................................................نام مدیر عامل:  ❖

 ................................................ .........................................................................................................................................................................نشانی:    ❖

................................................................................................................................................................................ .................................................................. 

 ..................................................... .. ................ ..............................نمابر:       .......................................................................................................... تلفن:  

 ................................................. .............................       اینترنتی: پایگاه        ...................................................................................................: رایانامه

       .......................................................... .............  :رابط  تلفن مستقیم   .............................................نام رابط جهت هماهنگی های بعدی:  

............................. واحد /شركتاالختیار/ نماینده تام/مدیرعامل / رئیس / عضو هیأت مدیره  ..........................................ینجانب ا

، آن  پیوستو  ل دقیق پرسشنامه حاضرتكمیبا ره شرایط جشنوافرم اطالعات عمومی و مراحل ثبت نام و آگاهی از ضمن مطالعه 

 . می پذیرم صحت مندرجات را تأیید نموده و مسؤولیت آن را

 1401تاریخ تكمیل:       /       /  

 شركت/ واحد و مهر  امضاء



 امضاء و گزارش کارشناس: امضاء و گزارش بازدیدکننده: :و مهر متقاضی نام و امضاء

 1 صفحه    

 

 صنعتی  تولیدی پرسشنامه واحد 

 

        مترک                       بيشتردرصد                 ...............  1400طی سال واقعی محصوالت به ظرفيت اسمی واحد  نسبت توليد   -1

 کاهش                     افزایش                          درصد  ...................... :   قبلميزان رشد توليد نسبت به سال  -2

      کاهش            افزایش             درصد    ..................... ميزان رشد سرمایه ثابت ساليانه نسبت به سال قبل:   -3

      کاهش            افزایش          درصد    ..................... ال قبل:  ميزان رشد سرمایه در گردش ساليانه نسبت به س -4

      کاهش            افزایش           درصد  ..................... ميزان رشد فروش ساليانه نسبت به سال قبل:   -5

 :   1400طی سال  شرکتاخذ شده توسط  معتبر داخلی و بين المللی جوایز   -6

 

   1399تامين اجتماعی نسبت به مدت مشابه طی سال  وفق آمار اعالمی به  1400تا پایان سال مستقيم ایجاد شده ان رشد اشتغال ميز -7

 داشته است.    کاهش           افزایش                درصد  ..................... 

در قسمت ماشين آالت و خطوط توليد، مشروط به ارتقاي کمی و کيفی و تنوع محصوالت، توسعه و باز سازي وجووود داشووته    1400طول سال    آیا در -8

 نسبت به سال قبل  1400.................. درصد سال    خير                                                     بلی              است؟

در قسمت تأسيسات و سالن هاي توليد، مشروط به ارتقاي کمی وکيفی و تنوع محصوالت، توسعه و باز سازي وجود داشووته    1400طول سال    آیا در-9

  نسبت به سال قبل  1400.................. درصد سال خير                                                         بلی             است؟

 قالب برنامه زمان بندي مشخص براي تعمير و نگهداري ماشين آالت، فعاليتی صورت گرفته است؟  آیا در -10

 خير                                                  بلی                    

 واحد توليدي محصول جدید داشته است؟ نام ببرید.   1400آیا در سال  -11

    ..........................................................................................                               خير                               بلی                  

 براي کاهش مصرف انرژي و بهينه سازي مصرف انرژي صورت پذیرفته است؟   ، اقدامات اثر بخش  1400آیا در طول سال  -12

 نسبت به سال قبل   1400.................. درصد سال   درصد صرفه جویی؟           خير                                                   یبل

 آیا شرکت موفق به جذب شریک یا سرمایه گذار خارجی یا داخلی شده است؟ -13

                                خير         بلی                                     

 موضوع:                                                                       درصد سرمایه گذاري:        

 

 خير                                    بلی                                     واحد کنترل کيفيت وجود دارد؟     آیا در شرکت، -14

  كمیت و رشد تولید و اشتغال و سرمایه گذاری ـ  بازسازی و نوسازی

  كیفیت محصوالت تولیدی ـ استانداردها:



 امضاء و گزارش کارشناس: امضاء و گزارش بازدیدکننده: :و مهر متقاضی نام و امضاء

 2 صفحه    

 

 ؟ )کپی آن را ضميمه فرمائيد(هاي ملی استگواهينامه استانداردآیا واحد توليدي داراي   -15

 چنانچه محصوالت شرکت مشمول استاندارد اجباري نيست اعالم فرمایيد.  قابل تذکر ! 

 چند فقره؟  ....................                    خير                                       بلی                   : اجباري   و

 چند فقره؟  ....................                    خير                                       بلی                 :   تشویقی و

  حووالل و ...( – CE – ISO – GS – ASTMکيفيت و موودیریت ) معتبر بين المللی هاياستاندارد هاي گوهينامه آیا واحد توليدي موفق به اخذ -16

 خير                                 بلی                        است؟ )کپی مدارك پيوست شود(شده 

 خير                                           بلی    آیا در شرکت، تجهيزات و امكانات آزمایشگاهی وجود دارد؟ -17

 شيمایی                           ميكروبی                           سایر     مقاومت مصالح            

 آیا آزمایشگاه آن واحد جزو آزمایشگاههاي همكار )آکرودیته( مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی می باشد؟    -18

 خير           بلی                                     کپی مدارك مربوطه ضميمه شود()در صورت مثبت بودن،

 کپی مدارك مربوطه ضميمه شود()در صورت مثبت بودن،آیا آزمایشگاه آن شرکت استاندارد بين المللی دریافت نموده است؟  -19

 بلی                                     خير       

 

 

 

 ادرات گروه کاالي خاص، مانع صادرات محصوالت واحد توليد شده است؟ آیا دالیل قانونی ص -20

 خير                          بلی                      

 درصد    ..................  ميزان رشد صادرات نسبت به سال قبل  -21

    درصد    ..................       نسبت ارزش صادرات کل نسبت به فروش کل:   -22

 .................. ایشگاه هاي مووذکور را رکوور فرمائيوود.  تعووداد حضور داشته است، نام نمداخلی و خارجی در نمایشگاه هاي بين المللی نانچه شرکت چ -23

    ...............................................................................................................................................................................  1400طی سال فقره 

   1400......... کشور طی سال و ....   1399..... کشور طی سال ات انجام داده است؟ نام ببرید. تعداد ....... واحد توليدي به چند کشور خارجی صادر -24

...................................................................................................................................................................................................................................... 

 

عضووویت اتحادیه هاي صادراتی داخلی و خووارا از کشووور  كل ها و تش و دردر اتاق بازرگانی مشترك و یا اتاق هاي کشورهاي طرف صادرات  آیا     -25

 خير                                              بلی                دارید؟ )کپی کارت عضویت را ضميمه کنيد(

  ردي از این قبيل می باشد؟ آیا محصوالت شرکت داراي خدمات پس از فروش ، ضمانت کيفيت ، قابليت مرجوع شدن کاالي نامرغوب و موا   -26

 خير          بلی                              

 خير                             بلی                 آیا شرکت داراي نمایندگی هاي فروش و خدمات پس از فروش می باشد؟    -27

 داد واحدهاي خدمات پس از فروش داخل کشور: تعداد نمایندگی هاي فروش داخل کشور:                            تع

 تعداد نمایندگی هاي فروش خارا کشور:                            تعداد واحدهاي خدمات پس از فروش خارا کشور: 

  صـادرات ـ خدمات تجاری:



 امضاء و گزارش کارشناس: امضاء و گزارش بازدیدکننده: :و مهر متقاضی نام و امضاء

 3 صفحه    

 

 

 خير          بلی                               می باشد؟  (CRM)آیا شرکت داراي سيستم سنجش رضایت مشتري   -28

 خود شرکت و چند درصد از صادرات را افراد واسط انجام می دهند؟ از کل صادرات شرکت را  چند درصد  -29

 

 

 

  وجود دارد؟ (HSE)و محيط زیست  حفاظت فنی و ایمنی بهداشت،  مسئول  بخش و   ،آیا در شرکت  -30

               خير                                بلی                  

 تابلوها و نشانه هاي هشوودار و  ي دستگاهها وهشدار و اطفاء حریق، توقف اضطرارکمک هاي اوليه،  : مانندآیا محيط کارخانه به سيستم هاي ایمنی   -31

                   خير                                 بلی                      مجهز است؟امثال آن 

 می باشد؟ و گازهاي سمّی  ز به سيستم هاي کنترل کننده و جمع آوري غبار و گازهاي حاصل از احتراقآیا کارخانه، مجه   -32

                           خير                        بلی                         

می مجهز  و یا دفع صحيح آنها  وده کننده خط توليد  اري ضایعات آلآیا کارخانه، به سيستم هاي جمع آوري تصفيه فاضالب صنعتی و امكانات نگهد  -33

             خير                               بلی                        باشد؟

لطيووف هووواي محوويط کووار آیا مصوبات سازمان حفاظت محيط زیست، اعم از ضوابط استقرار واحدهاي توليدي، ایجاد فضاي سبز مناسب جهت ت  -34

                    خير                                    بلی                      ؟  رعایت می شود

 ؟می باشدفهرست صنایع آالینده محيط زیست    جزوآیا شرکت    -35

 خير                                    بلی                       

 شرکتهاي بيمه گر پوشش داده شده است؟  توسطو صدمات جانی و مالی آیا شرکت در برابر مخاطرات   -36

  خير                            بلی                      

 سایر  بيمه مسئوليت                  بيمه حوادث                   بيمه تامين اجتماعی                   بيمه آتش سوزي                

 

 

 

 (     ؟چه تعداد )برنامه آموزشی براي کارکنان برگزار شده است؟ نفر ساعت چند در طول سال   -37

  ....................................................................................................................................................  1400 و  ..... سال 1399سال  ....... نفر ساعت  تعداد

 است؟یا حمایت نموده در سمينارهاي مرتبط با فعاليت خود حضور داشته یا مدیران آن آیا واحد توليدي  -38

   1400.................. سال  و  1399تعداد ................  سال                             خير              بلی                                 

 بورسيه تحصيلی دانشگاهی اعطا شده است؟  براي تأمين نيروي انسانی متخصص،   1400در طول سال   -39

 چند نفر؟                                  خير                           بلی                         

  حفاظـت فنی و بهداشت كار:

  وری و نوآوری:تحقیقات، فناآموزش، 



 امضاء و گزارش کارشناس: امضاء و گزارش بازدیدکننده: :و مهر متقاضی نام و امضاء

 4 صفحه    

 

 ون و پویا وجود دارد؟  آیا در شرکت، بانک اطالعاتی مد - 40

                 داخلی              نوع دسترسی: عمومی                     خير              بلی                                    

   

    ................................................................................................................................................................................انواع   

 ماشين آالت مورد نياز واحد توليدي، مشابه سازي و نوآوري انجام شده است؟  و در زمينه قطعات  -41

   1400..................    و  1399تعداد ................  سال                         خير                         بلی                                

    ................................................................................................................................................................................رکر کنيد  تعدادي را 

 فرمائيد(  درصد مشخصبه   را به فروش)نسبت بودجه آن    در آن واحد وجود دارد؟  (R&D) آیا بخش تحقيق و توسعه -42

 درصد   .................           خير                      بلی                                 

   م شده است؟تحقيقاتی انجا  1400در طول سال آیا  -43

    1400و .......................طی سال  1399تعداد ..................... طی                      خير             بلی                                        

......................................................................................................................................................................................................................................     

 اقدام شده است؟ 1399در خصوص مهندسی و طراحی جدید براي تكميل و بهبود خطوط توليد در سال  -44

    1400........................ طی سال    و 1399طی سال   تعداد  ......................                      خير                              بلی                

    ...........................................................................................................................................................................................؟   چه پروژه هایی  

 اقدامی انجام گرفته است؟  در خصوص کاربردي کردن پروژه هاي تحقيقاتی، -45

    1400طی سال    ......................    و 1399طی سال   ............... تعداد .......                       خير                 بلی                                 

................................................................................................................................................................................................................................. 

آموزشی بصورت پذیرش دانشجو جهت گذراندن دوره کارورزي، تدوین پایان نامه و .... همكاري داشته است؟ )در صورت مثبت   آیا واحد با مراکز -46

 تعداد دانشجویان و اهم اقدامات در این زمينه را رکر نمایيد.(  بودن،

 خير                                     بلی               

................................................................................................................................................................................................................................. 

کپی گواهی رکر نموده و  )در صورت مثبت بودن، اکتشاف یا نوآوري شده است؟  تا کنون موفق به ثبت اختراع،آیا واحد یا مدیران یا کارکنان آن،  -47

 خير               بلی                                      مربوطه ضميمه گردد(

 

 

 

 استفاده می شود؟  و سایر منابع انسانی سرمایه ارتقاي بهره وري  آیا در شرکت از روشهاي -48

 خير         بلی                                         

 پاداش مناسبت هاي خانوادگی            پاداش عملكرد                 پاداش بهره وري                    پاداش عملكرد تيمی                

 ارتقاي شغلی                        سایر                       

 آیا شرکت داراي چارت سازمانی و شرح وظایف مدیران، کارکنان و کارگران ميباشد؟   -49

                  خير                   بلی                              

  ره وری:امور رفاهی و اجتماعی ـ ارتقای به



 امضاء و گزارش کارشناس: امضاء و گزارش بازدیدکننده: :و مهر متقاضی نام و امضاء

 5 صفحه    

 

 آیا در واحد توليدي، کميته انضباطی به منظور رفع مشكالت احتمالی کارگري از طریق روش درون خانوادگی وجود دارد؟  -50

 خير                  بلی                                

ایجاد امكانات   د و پاداش بر مبناي بهره وري،  : نظام پيشنهادات، مزکارکنان از قبيل  و وفاداري  انگيزش براي جلب مشارکتآیا در واحد، از نظام    -51

                خير                               بلی                    استفاده می شود؟    ورزشی، ارتباط با خانواده کارکنان، برنامه هاي تفریحی ، سفر، زیارت و نظایر آنهارفاهی و  

    ..............................................................................................................................................................................        (روش ها را رکر کنيد:  )

در  و ...(    ، اشتغال کودکاندگی محيط زیستخدمات عام المنفعه اجتماعی و فرهنگی )کاهش فقر، بيماري، بيسوادي، آلو  1399در سال    آیا شرکت    -52

 خير                                    بلی                        ).   نام ببریدبه طور مشخص  (  داشته است؟  (CSR)راستاي مسئوليت اجتماعی خود 

......................................................................................................................................................................................................................................     

  

 )رید. نام بب  ( بوده و آیا از تيمهاي ورزشی دیگر حمایت نموده است؟داراي تيم ورزشی   1399در سال آیا واحد  -53

                       خير                         بلی                           

    ......................................................................................................................................................................................................................................     

 

نام    (می باشد؟  مانند خانه صنعت و معدن، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و ....  آیا واحد، عضو تشكل هاي تخصصی یا صنفی، صنعتی و معدنی    -54

 ). و مدارك یا گواهی عضویت را پيوست نمایيد  ببرید

                   خير                                               بلی    

 



 امضاء و گزارش کارشناس: امضاء و گزارش بازدیدکننده: نام و امضاء و مهر متقاضی:

 1صفحه    

 

 و طراحی و مونتاژ  خدمات فنی و مهندسی   واحدپرسشنامه  

 

 کاهش                    افزایش    درصد  ...................... :   نسبت به سال قبلقرارداد های منعقده  تعداد  ميزان رشد  -1

 کاهش                  افزایش  درصد      .................... ..ميزان رشد مبلغ قرارداد های منعقده نسبت به سال قبل :   -2

      کاهش            درصد افزایش     ..................... ميزان رشد سرمایه ثابت ساليانه نسبت به سال قبل:   -3

      کاهش            زایش   درصد اف  ..................... ميزان رشد سرمایه در گردش ساليانه نسبت به سال قبل:   -4

 کاهش                  افزایش    درصد  .....................    ميزان رشد اشتغال نسبت به سال قبل:  -5

 :   1400طی سال  شرکتاخذ شده توسط  جوایز معتبر داخلی و بين المللی  -6

 

 خير                                  بلی                     نام ببرید.  داشته است؟  یمحصول جدیدخدمات یا واحد توليدی    1400آیا در سال  -7

................................................................................................................................................................................................ 

 آیا شرکت موفق به جذب شریک یا سرمایه گذار خارجی یا داخلی شده است؟  -8

                     خير         بلی                                     

 سرمایه گذاری موضوع:                                                                    درصد

.......................................................................................................................................................................................   

 ؟چيستتفاوت سطح فناوری بکارگرفته شده در شرکت با آخرین فناوری روز دنيا   -9

 ساده                          متوسط                           پيشرفته             

 آیا شرکت موفق به کسب رتبه بندی از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری شده است؟ -10

 در چه رشته های و چه رتبه ای؟خير                       بلی                                                  

.............................................................................................................................................................................................   

......................................................................................................................................................................................... 

 آیا شرکت موفق به کسب رتبه بندی از سایر مراجع ذیصالح شده است؟ -11

 خير                     از چه مراجعی، در چه رشته های و چه رتبه ای؟                                      بلی              

.............................................................................................................................................................................................   

......................................................................................................................................................................................... 

  الو اشتغ كميت و رشد فعاليت

  :ـ استانداردهاخدمات و محصوالت كيفيت 



 امضاء و گزارش کارشناس: امضاء و گزارش بازدیدکننده: نام و امضاء و مهر متقاضی:

 2صفحه    

 

 ت وجود دارد؟   واحد کنترل کيفي  آیا در شرکت، -12

 خير                                  بلی                                     

 ؟ )کپی آن را ضميمه فرمائيد(های ملی استگواهينامه استاندارددارای  خدمات فنی و مهندسی  واحد  خدمات آیا  -13

 چند فقره؟  ....................             خير                                          بلی                  : اجباری   ـ

 چند فقره؟  ....................              خير                                          بلی                 :   تشویقی ـ

 . ایيدشرکت مشمول استاندارد اجباری نيست اعالم فرمو خدمات چنانچه محصوالت  !  قابل تذکر

............................................................................................................................................................................................................ 

شــده   و ...( CE – ISO – GS – ASTMکيفيــت و مــدیریت ) معتبر بــين المللــی هایندارداستا های گوهينامه آیا واحد توليدی موفق به اخذ -14

 است؟ )کپی مدارك پيوست شود(

 خير                           بلی                            

    .................................................................................................................................................................................................................نام ببرید:  

 آیا در شرکت، تجهيزات و امکانات آزمایشگاهی وجود دارد؟ -15

              خير                                                بلی  

  مقاومت مصالح                       شيميایی                         ميکروبی                               سایر

 آیا آزمایشگاه آن واحد جزو آزمایشگاههای همکار )آکرودیته( مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی می باشد؟  -16

 شود(  کپی مدارك مربوطه ضميمه)در صورت مثبت بودن،

 خير                                بلی                         

 

 

 واحد توليد شده است؟ توضيح دهيد.  خدماتآیا دالیل قانونی صادرات گروه کاالی خاص، مانع صادرات  -17

 خير            بلی                            

.......................................................................................................................................................................................................................................... 

 بيشتر                                              کمتر    درصد ..................قبل نسبت به سال   1400سال ميزان رشد صادرات    -18

                 خير                        بلی                                          آیا ابتکارات منجر به افزایش صادرات داشته اید؟  -19

..........................................................................................................................................................................................................................................  

 ............   تعداد موارد                خير                                    بلی                   تبليغات رسانه ای خارجی داشته اید؟طی سال گذشته آیا  -20

حضور داشته است، نام نمایشگاه های مذکور را ذکر فرمائيد و اسناد آن را ضــميمه داخلی و خارجی در نمایشگاه های بين المللی  چنانچه شرکت   -21

   1400و   .................. طی سال   1399.......  طی سال تعداد  .........        کنيد. 

......................................................................................................................................................................................................................................    

  خدمات تجاری: ـصـادرات 



 امضاء و گزارش کارشناس: امضاء و گزارش بازدیدکننده: نام و امضاء و مهر متقاضی:

 3صفحه    

 

   1400و ........... کشور طی سال   1399تعداد ......... کشور طی سال ات انجام داده است؟ نام ببرید.  واحد توليدی به چند کشور خارجی صادر -22

...................................................................................................................................................................................................................................... 

 ارید؟ عضویت دو در اتحادیه های صادراتی داخلی و خارج از کشور  در اتاق بازرگانی مشترك و یا اتاق های کشورهای طرف صادرات آیا    -23

 خير                                            بلی        )کپی کارت عضویت را ضميمه کنيد(

 

 تشریح فرمایيد.  و مواردی از این قبيل می باشد؟ ت  شرکت دارای خدمات پس از فروش ، ضمانت کيفي خدماتآیا    -24

 خير          بلی                              

......................................................................................................................................................................................................................................    

 خدمات پس از فروش می باشد؟ تشریح فرمایيد. ز  مراک و   آیا شرکت دارای نمایندگی   -25

 خير          بلی                            

 تعداد نمایندگی های فروش داخل کشور:                            تعداد واحدهای خدمات پس از فروش داخل کشور: 

 عداد واحدهای خدمات پس از فروش خارج کشور: تعداد نمایندگی های فروش خارج کشور:                            ت

 می باشد؟ به طور خالصه چگونگی آن را تشریح فرمایيد.   (CRM)آیا شرکت دارای سيستم سنجش رضایت مشتری   -26

 خير                                   بلی               

........................................................................................................................................................................................  

 ( می باشد؟  business planآیا شرکت دارای طرح تجاری ) -27

 خير                            بلی                             

 

 

 رعایت می شود؟چگونه و تا چه حد  در ارتباط با حفاظت فنی و بهداشت کار    وارد ذکر شده در فصل چهارم قانون کار،م -28

 موارد احصاء شود  

  وجود دارد؟ (HSE)و محيط زیست  حفاظت فنی و ایمنی بهداشت،  بخش و مسئول  آیا در شرکت   

 چند نفر؟ ....................                     خير                                   بلی               

     توسط شرکتهای بيمه گــر پوشــش داده شــده اســت؟و مسئوليت مهندسی  و صدمات جانی و مالی  در برابر مخاطرات  و خدمات آن  آیا شرکت   -29

 خير                                 بلی              

 بيمه آتش سوزی                         سایر                         بيمه تامين اجتماعی                    بيمه حوادث                         بيمه مسئوليت      

 

 

 نام ببرید(     چه تعداد ر شده است؟ )برنامه آموزشی برای کارکنان برگزانفر ساعت  سال چند در طول سال 

 .................................................................................................................................  1400 و  ..... سال 1399....... سال نفر ساعت  تعداد

  داشت كار:حفاظـت فنی و به

  آموزش، تحقيقات، فناوری و نوآوری:



 امضاء و گزارش کارشناس: امضاء و گزارش بازدیدکننده: نام و امضاء و مهر متقاضی:

 4صفحه    

 

 است؟یا حمایت نموده ای مرتبط با فعاليت خود حضور داشته در سمينارهیا مدیران آن آیا واحد توليدی  -30

   1400.................. سال  و  1399تعداد ................  سال                             خير              بلی                                 

   ............................................................................................................................................................................. نام سمينارها را ذکر کنيد

 

 بورسيه تحصيلی دانشگاهی اعطا شده است؟  برای تأمين نيروی انسانی متخصص،  1400در طول سال  -31

 چند نفر؟                                   خير                      بلی                  

           خير                                       بلی             شرکت داشته اند؟  1400مدیران واحد در دوره های آموزشی کوتاه مدت در طول سال  -32

   1400و  .................. سال  1399 تعداد ................  سال   (نام دوره ها  ( 

............................................................................................................................................................................................................................. 

 آیا شرکت دارای کتابخانه فعال و قابل دسترس کارکنان می باشد؟  -33

 دارای  .............  جلد کتاب تخصصی و ...........   جلد کتاب عمومی                          خير                            بلی                       

 دارد؟ )در صورت امکان نحوه دسترسی را اعالم فرمائيد(   آیا در شرکت، بانک اطالعاتی مدون و پویا وجود -34

     داخلی                      عمومی      نوع دسترسی:                    خير                                بلی                   

 نام بانک اطالعاتی ذکر شود( )  د؟آیا اطالعات آن واحد در بانکهای اطالعاتی داخل و یا خارج از کشور وجود دار -35

      .................................................................................................... نام بانک اطالعاتیخير                               بلی                                 

 

 خير                                                  بلی                               آن واحد وجود دارد؟در   (R&D) آیا بخش تحقيق و توسعه -36

 درصد   .................       به درصد مشخص و پروانه فعاليت آن را پيوست فرمائيد( را به فروش)نسبت بودجه آن 

   تحقيقاتی انجام شده است؟ 1399در طول سال آیا   -37

 1400و .......................طی سال  1399تعداد ..................... طی                       خير                               بلی                        

......................................................................................................................................................................................................................................     

 شده است؟  اتیاقدام  1399در سال برای خدمات جدید شرکت  خصوص مهندسی و طراحی در -38

 1400........................ طی سال   و 1399طی سال   تعداد  ......................                      خير بلی                                    

    ...........................................................................................................................................................................................؟   چه پروژه هایی  

 همکاری داشته است؟ داخلیواحد با شرکت ها یا مراکز تحقيقاتی آیا  -39

 )نام مراکز و پروژه ها ذکر شود(              خير                     بلی                              

................................................................................................................................................................................................................................. 

 اقدامی انجام گرفته است؟ در خصوص کاربردی کردن پروژه های تحقيقاتی، -40

 1400......................طی سال    و 1399تعداد ......................طی سال                        خير                           بلی                       

................................................................................................................................................................................................................................. 

 آیا واحد با مراکز تحقيقاتی خارج از کشور همکاری و فعاليت داشته است؟ -41

 مراکز و کشورها را نام ببرید(  )در صورت مثبت بودن،          خير                             بلی                        

................................................................................................................................................................................................................................. 



 امضاء و گزارش کارشناس: امضاء و گزارش بازدیدکننده: نام و امضاء و مهر متقاضی:

 5صفحه    

 

آموزشی بصورت پذیرش دانشجو جهت گذراندن دوره کارورزی، تدوین پایان نامه و .... همکاری داشته است؟ )در صورت   آیا واحد با مراکز -42

 تعداد دانشجویان و اهم اقدامات در این زمينه را ذکر نمایيد.(  مثبت بودن،

 ...................................................................................................                      خير                         بلی                          

 اکتشاف یا نوآوری شده است؟  تا کنون موفق به ثبت اختراع،آیا واحد یا مدیران یا کارکنان آن،  -43

 خير        بلی                                    کپی گواهی مربوطه ضميمه گردد(ر نموده و ذک  )در صورت مثبت بودن،

 ..........................................................................................................................................................:    1400طی سالهای پيش از           

 ..........................................................................................................................................................  :       1400طی سال   

 

 

 استفاده می شود؟  ارتقای بهره وری سرمایه انسانی و سایر منابع  رکت از روشهایآیا در ش   -44

                                           خير                        بلی                          

 تيمی                  پاداش مناسبت های خانوادگی        پاداش عملکرد                 پاداش بهره وری                    پاداش عملکرد    

 ارتقای شغلی                        سایر                

 

 آیا شرکت دارای چارت سازمانی و شرح وظایف مدیران، کارکنان و کارگران ميباشد؟  -45

 خير           بلی                              

   شرکت، از نظام مشارکتی و سيستم پيشنهادات و تشکيل گروههای کار، تفویض اختيار و غيره استفاده می شود؟ آیا در نظام مدیریتی -46

 خير                     بلی                         (   ح دهيد. يتوض) 

................................................................................................................................................................................................................ 

واحد -47 در  مشارکتآیا  جلب  برای  انگيزش  نظام  از  وفاداری   ،  قبيل   و  از  وری،  کارکنان  بهره  مبنای  بر  پاداش  و  مزد  پيشنهادات،  نظام  ایجاد    : 

 استفاده می شود؟   ورزشی، ارتباط با خانواده کارکنان، برنامه های تفریحی ، سفر، زیارت و نظایر آنهارفاهی و امکانات 

 روش ها را ذکر کنيد:                           خير                    بلی                              

......................................................................................................................................................................................................................................     

 

سال    شرکتآیا   -48 بي   1400در  بيماری،  فقر،  )کاهش  فرهنگی  و  اجتماعی  المنفعه  ...(  عام  و  کودکان  اشتغال  زیست،  محيط  آلودگی  در سوادی، 

 خير                           بلی                           داشته است؟  (CSR)راستای مسئوليت اجتماعی خود 

......................................................................................................................................................................................................................................     

 

نام   (می باشد؟ مانند خانه صنعت و معدن، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و .... آیا واحد، عضو تشکل های تخصصی یا صنفی، صنعتی و معدنی  -49

 ). و مدارك یا گواهی عضویت را پيوست نمایيد  ببرید

   خير     بلی                                   

  امور رفاهی و اجتماعی ـ ارتقای بهره وری:



     

 

 فرم اطالعات عمومی و مراحل ثبت نام
 

 تکمیل فرمهای ارزیابی : الف (  
اقدام نموده و همچنین با توجه به نوع فعالیت خود و پرسشنامه مشخصات متقاضی  فرم  این  کلیه متقاضیان می بایستی نسبت به تکمیل  

 یکی از موارد زیر را تکمیل نمایند. 
 پرسشنامه واحدهای تولیدی صنعتی   -1

 بهره برداران نمونه معدنی پرسشنامه  -2
 پرسشنامه واحدهای خدمات فنی و مهندسی و طراحی و مونتاژ   -3

 

 قابل دسترس می باشد .     www.iranhim.ir*فرم ثبت نام و پرسشنامه ها در سایت
 

 ب ( پرداخت هزینه ثبت نام و کارشناسی و ارزیابی :  
   1184801314024موسسه خانه صنعت، معدن و تجارت به شماره    یانک ب  یحساب جارمبلغ ثبت نام می بایستی مطابق جدول زیر به  

شبا   شماره  سپه    600150000001184801314024IRو  سهرورد  -بانک  خانه   یجنوب  یشعبه  نام  و   به  معدن  صنعت، 
 واریز گردد. 1184کد   -تجارت ایران

 

 

های جشنواره از محل  هزینه  نماید،  میبودجه ای از دولت دریافت ن گردد و  جشنواره به صورت مستقل برگزار میبا عنایت به اینکه    توضیح مهم :
           های عالوه بر هزینه   گردند،می  که پس از ارزیابی موفق به دریافت »جایزه تولید ملی«  یواحدهایلذا  .  گرددتامین می مشارکت شرکت کنندگان  

نام فوق   ثبت  جدول  در  بر   ،مندرج  گذشته    مبنی  ادوار  مبلغعرف  اساس  بر  را  الزم  مالی  عمل   حمایت  به  جشنواره  دبیرخانه  توسط                اعالمی 
 خواهند آورد. 

 
 

 

 ج ( ارسال مدارک و مستندات به دبیرخانه جشنواره شامل : 
 فرم ثبت نام و پرسشنامه واحد  -1

 کپی فیش واریزی  -2

 ارسال مدارک مثبته در صورت لزوم با توجه به تاکید در متن پرسشنامه.  -3
 

خانه صنعت، معدن و تجارت  بوده و می بایستی به  امکان پذیر    1401/ 21/10* ارسال مدارک تنها از طریق پست پیشتاز و تا تاریخ  
 .  ارسال گردد  ایران

 
 

 توضیحات :  
 

یا کوچکی    تعلق می یابند و بزرگی) صنعتی ـ معدنی ـ خدمات فنی و مهندسی(  امتیازات بر مبنای نسبت رشد و توسعه واحد تولیدی   -
تأثیر چند تولیدی  و  واحد  داشت  نخواهد  انتخاب  در  عمل  هر  موفقیتشاخص  انی  بررسی  در  تولیدی    های سال   کرد خود طیبنگاه 

 می باشد.  1400و  1399

 انجام خواهد شد . ایران و تجارت معدن صنعت، بررسی های اولیه فرم های تکمیل شده توسط تیم کارشناسی خانه  -

مندرجات پرسشنامه ها، حق بازدید از واحد متقاضی برای نمایندگان و تیم کارشناسی خانه محفوظ بوده و به منظور بررسی صحت   -
 متقاضیان محترم با تأمین امکانات الزم در این خصوص نهایت همکاری را معمول خواهند داشت.

 وجود داشته باشد، رد خواهند شد. فرم هایی که اسناد و مدارک درخواستی آن تکمیل نشود یا در آنها اظهارات خالف واقع  -

 هزینه ها و مدارک دریافتی جز با تأیید هیأت امناء جشنواره قابل عودت نمی باشد.  -

 کلیه اسناد و اطالعات دریافتی از شرکت کنندگان محترم محرمانه تلقی خواهد شد.  -

 حاصل فرمایید.اس تم 021-88971842-3، با شماره های   با دبیرخانه جشنوارهکسب اطالعات بیشتر جهت  -

 

 1401تاریخ تکمیل:       /       /                                                                                  

 امضاء و مهر شرکت/ واحد                                                                                        

 هزینه ثبت نام به ریال )بابت کارشناسی و بررسی فرمها(
 تهای خدمات فنی و مهندسی صنایع کوچک و شرک

 ( نفر پرسنل  10- 50)
 صنایع متوسط 

 ( نفر پرسنل  50  - 500)
 صنایع بزرگ 

 نفر پرسنل  500باالی 
 معادن 

15،000،000 20،000،000 25،000،000 15،000،000 



 امضاء و گزارش کارشناس: امضاء و گزارش بازدیدکننده: نام و امضاء و مهر متقاضی:

 1صفحه    

 

 معدنی  بهره بردارواحد پرسشنامه 

 

 داشته است.   کاهش                  افزایش  درصد     ..................... نسبت به سال قبل    1400طی سال ميزان استخراج واقعی به ذخيره   -1

 داشته است.   کاهش                  افزایش  درصد     ..................... نسبت به سال قبل    1400طی سال می ميزان استخراج واقعی به اس -2

     کاهش            درصد افزایش     ..................... ميزان رشد سرمایه ثابت ساليانه نسبت به سال قبل:   -3

      کاهش            درصد افزایش     ..................... به سال قبل:  ميزان رشد سرمایه در گردش ساليانه نسبت   -4

      کاهش            درصد افزایش     ..................... ميزان رشد فروش ساليانه نسبت به سال قبل:   -5

      کاهش            درصد  افزایش     ..................... يزان رشد اشتغال نسبت به سال قبل:   م -6

 : 1399طی سال  شرکتاخذ شده توسط  جوایز معتبر داخلی و بين المللی  -7

 

 

 روش استخراج جاری در معدن را تشریح فرمایيد:  -8

 

 

 :تخراجینوع عمليات اس -9

 روباز                          زیرزمينی                       حفاری                       آتشباری 

 

 عمليات بارگيری و باربری ماده معدنی به چه روشی است؟ -10

 سایر              ماشين آالت معدنی                             حمل و نقل ریلی                                   نوارهای نقاله                  

ه ارتقای کمی و کيفی و تنوع محصوالت، توسعه و باز سازی وجود داشتتته در قسمت ماشين آالت و خطوط توليد، مشروط ب  1399آیا در طول سال   -11

 است؟

 نسبت به سال قبل  1400.................. درصد سال     خير                         بلی                                

 

 ؟دريگمی اليتی صورت  فعچه  در قالب برنامه زمان بندی مشخص برای تعمير و نگهداری ماشين آالت،  -12

 خير                                      بلی                       

 (  نام ببرید. )برای کاهش مصرف انرژی و بهينه سازی مصرف انرژی صورت پذیرفته است؟   ، اقدامات اثر بخش  1400آیا در طول سال  -13

نسبت به سال قبل    1400.................. درصد سال                    خير                                      بلی

..................................................................................................................................................................................................................................     

  كميت و رشد توليد و اشتغال و سرمایه گذاری ـ  بازسازی و نوسازی

 



 امضاء و گزارش کارشناس: امضاء و گزارش بازدیدکننده: نام و امضاء و مهر متقاضی:

 2صفحه    

 

 آیا شرکت موفق به جذب شریک یا سرمایه گذار خارجی یا داخلی شده است؟   -14

                خير         بلی                                     

 موضوع                      درصد                   ................................. درصد سرمایه گذاری  

......................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................... 

 ؟  چيستز دنيا  تفاوت سطح فناوری بکارگرفته شده در شرکت با آخرین فناوری رو -15

 پيشرفته                                       متوسط                                  ساده

 

 واحد کنترل کيفيت وجود دارد؟     آیا در شرکت، -16

                  خير                         بلی                                  

 آیا واحد توليدی دارای گواهينامه استانداردهای ملی است؟ )کپی آن را ضميمه فرمائيد( -17

 چند فقره؟  ....................     خير                                                 ت اجباری :        بلی     

 خير             چند فقره؟  ....................                                         ت تشویقی :      بلی      

............................................................................................................................................................................................................ 

شتتده   و ...( – CE – ISO – GS – ASTMآیا واحد توليدی موفق به اخذ گوهينامه های استانداردهای معتبر بين المللتتی کيفيتتت و متتدیریت ) -18

 است؟ )کپی مدارك پيوست شود(

 خير          بلی                                          

    .................................................................................................................................................................................................................نام ببرید:  

 

 

 

 الی خاص، مانع صادرات محصوالت واحد توليد شده است؟ توضيح دهيد. آیا دالیل قانونی صادرات گروه کا -19

 خير                  بلی                            

.......................................................................................................................................................................................................................................... 

 بر حسب دالر درصد ..................ميزان رشد صادرات نسبت به سال قبل   -20

 درصد   ..............................  : سال قبل   نسبت ارزش صادرات کل نسبت به فروش کل  -21

  بتکارات منجر به افزایش صادرات داشته اید؟آیا ا  -22

 كيفيت محصوالت توليدی ـ استانداردها:
 

  صـادرات ـ خدمات تجاری:



 امضاء و گزارش کارشناس: امضاء و گزارش بازدیدکننده: نام و امضاء و مهر متقاضی:

 3صفحه    

 

                 خير                        بلی                                     

..........................................................................................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................................................................................  

 حضور داشته است، نام نمایشگاه های مذکور را ذکر فرمائيدداخلی و خارجی در نمایشگاه های بين المللی چنانچه شرکت  -23

   1400و   .................. طی سال   1399تعداد  ................  طی سال     

......................................................................................................................................................................................................................................    

...................................................................................................................................................................................................................................... 

 واحد توليدی به چند کشور خارجی صادرات انجام داده است؟ نام ببرید.     -24

   1400................. کشور طی سال و .  1399تعداد ................ کشور طی سال         

...................................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................................... 

 عضویت دارید؟ و در اتحادیه های صادراتی داخلی و خارج از کشور  در اتاق بازرگانی مشترك و یا اتاق های کشورهای طرف صادرات آیا    -25

 خير                                            بلی            )کپی کارت عضویت را ضميمه کنيد(

 

 می باشد؟ به طور خالصه چگونگی آن را تشریح فرمایيد.   (CRM)آیا شرکت دارای سيستم سنجش رضایت مشتری   -26

 خير                 بلی                            

......................................................................................................................................................................................................................................  

 ی واسط صورت می پذیرد؟توسط شرکتهاشرکت  بخشی یا تمام صادرات   ایآ -27

                         خير         بلی                                   

 ( می باشد؟  business planآیا شرکت دارای طرح تجاری ) -28

 خير          بلی                                           

 

 در ارتباط با حفاظت فنی و بهداشت کار چگونه و تا چه حد رعایت می شود؟  موارد ذکر شده در فصل چهارم قانون کار،  -29

 سایر                                                  نصب عالئم و هشدارها                        زات ایمنی   آموزش                        تحویل تجهي

 

  وجود دارد؟ (HSE)و محيط زیست  حفاظت فنی و ایمنی بهداشت،  بخش و مسئول    ،آیا در شرکت -30

                     بلی                                        خير

ی دستگاهها، تابلوها و نشانه های هشدار و اطفاء حریق، توقف اضطرار  : کمکهای اوليه،مانندبه سيستم های ایمنی    های کاری شرکتآیا محيط    -31

   مجهز است؟و امثال آن هشدار  

  حفاظـت فنی و بهداشت كار:



 امضاء و گزارش کارشناس: امضاء و گزارش بازدیدکننده: نام و امضاء و مهر متقاضی:

 4صفحه    

 

    ....................................................................................................................................... نام ببرید:                خير                             بلی               

 می باشد؟و گازهای سمّی مجهز    به سيستم های کنترل کننده و جمع آوری غبار و گازهای حاصل از احتراق ، آیا کارگاه -32

                           خير                     بلی                          

                                 و دفتتع صتتحيح آنهتتا متتی باشتتد؟و باطلتته امکانتتات نگهتتداری ضتتایعات  ،جمتتع آوری تصتتفيه فاضتتالب ، مجهتتز بتته سيستتتمآیتتا کارگتتاه  -33

                       خير             بلی                      

 بلی                                 خير         ر صورت مثبت بودن آیا الزامات قانونی برآورده می شود؟  د

 ؟و منابع طبيعی اقدامات انجام یافته را تأیيد نموده اندمحيط زیست  سازمان حفاظت آیا  -34

 ؟صورت مثبت بودن، شمه ای  از اقدامات انجام شده را توضيح دهيددر                        خير             بلی                                 

    ........................................................................................................................................................................................... 

 خير                 بلی                                  آالینده محيط زیست قرار دارد؟ آیا شرکت در فهرست معادن  -35

انجتتام شتتده استتت؟ طبق طرح مصوب چه اقتتداماتی بتترای جلتتوگيری از اثتترات ستتوء زهتتاب و پستتاب عمليتتات استتتخراجی و فتترآوری   -36

.......................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................... 

 توسط شرکتهای بيمه گر پوشش داده شده است؟و صدمات جانی و مالی آیا شرکت در برابر مخاطرات   -37

                      خير             بلی                                 

            بيمه آتش سوزی                      سایر         بيمه مسئوليت                  بيمه حوادث                     بيمه تامين اجتماعی           

 آموزش دیده و تجهيز شده اند؟ شده و  گروه های امداد و نجات تشکيل ،آیا در کارگاه -38

 خير       بلی                                      

 توجيه شده اند؟ آیا نقشه های راهنمای سوانح و حوادث در معدن تهيه و افراد نسبت به آن -39

 خير      بلی                                      

 

 

 

 (     چه تعدادبرنامه آموزشی برای کارکنان برگزار شده است؟ )نفر ساعت در طول سال چند  -40

  ............................................................................................................................................  1400و  .....  1399....... سال نفر ساعت  تعداد

          .............................................................................................................................................................................................................................. 

 است؟ یا حمایت نموده در سمينارهای مرتبط با فعاليت خود حضور داشته   واحد معدنیمدیران آیا  -41

   1400.................. سال  و  1399تعداد ................  سال                             خير                            بلی                      

  تحقيقات، فناوری و نوآوری:آموزش، 



 امضاء و گزارش کارشناس: امضاء و گزارش بازدیدکننده: نام و امضاء و مهر متقاضی:

 5صفحه    

 

   ............................................................................................................................................................................. نام سمينارها را ذکر کنيد

.........................................................................................................................................................................................................................   

 

 بورسيه تحصيلی دانشگاهی اعطا شده است؟  برای تأمين نيروی انسانی متخصص،   1399در طول سال   -42

 چند نفر؟                                 خير                                بلی                    

.............................................................................................................................................................................................................................. 

 شرکت داشته اند؟   1400در طول سال مرتبط  واحد در دوره های آموزشی کوتاه مدت و کارکنان مدیران   -43

   (را ذکر کنيدو موسسه برگزار کننده نام دوره ها (           خير                                 بلی                  

   1400و  .................. سال  1399تعداد ................  سال  

............................................................................................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................................................................................................. 

 

   آیا اطالعات آن واحد در بانکهای اطالعاتی داخل و یا خارج از کشور وجود دارد؟  -44

 ............................................................................................ام بانک اطالعاتی ن                    خير                    بلی                                 

    

به درصد مشخص و پروانه فعاليت آن را پيوست   را به فروش)نسبت بودجه آن در آن واحد وجود دارد؟   (R&D) آیا بخش تحقيق و توسعه  -45

        فرمائيد(

 درصد   .................خير                                                            بلی    

 

  تحقيقاتی انجام شده است؟  1400در طول سال آیا   -46

   1400طی سال   .......................... و  1399طی  ..........................تعداد                      خير               بلی                                        

......................................................................................................................................................................................................................................     

 

 و پروژه ها ذکر شود( کز انام مرهمکاری داشته است؟ ) داخلیواحد توليدی با شرکت ها یا مراکز تحقيقاتی   -47

 خير                                          بلی           

................................................................................................................................................................................................................................. 

 اقدامی انجام گرفته است؟  در خصوص کاربردی کردن پروژه های تحقيقاتی،  -48

   1400طی سال  ..........................  و 1399طی سال  ..........................تعداد                        خير                            بلی                        

................................................................................................................................................................................................................................. 

 

 آیا واحد با مراکز تحقيقاتی خارج از کشور همکاری و فعاليت داشته است؟  -49

 این مراکز و کشورها را نام ببرید   در صورت مثبت بودن،)

 خير                           بلی                         



 امضاء و گزارش کارشناس: امضاء و گزارش بازدیدکننده: نام و امضاء و مهر متقاضی:

 6صفحه    

 

 

آموزشی بصورت پذیرش دانشجو جهت گذراندن دوره کارورزی، تدوین پایان نامه و .... همکاری داشته است؟ )در صورت    آیا واحد با مراکز  -50

 تعداد دانشجویان و اهم اقدامات در این زمينه را ذکر نمایيد.(  مثبت بودن،

 خير                         بلی                            

................................................................................................................................................................................................................................. 

 

 شده است؟  معدن جدیداکتشاف  تا کنون موفق به ثبتآن، یا واحد یا مدیران یا کارکنان آ  -51

 خير                   بلی                                 

 ...............................................................................................................:      1400طی سالهای پيش از           

 ............................................................................................................... :          1400طی سال 

 

 

 

 استفاده می شود؟  یه انسانی و سایر منابع ارتقای بهره وری سرما آیا در شرکت از روشهای  -52

 خير         بلی                                         

       پاداش عملکرد                 پاداش بهره وری                    پاداش عملکرد تيمی                  پاداش مناسبت های خانوادگی  

 سایر                                   ارتقای شغلی           

 آیا شرکت دارای چارت سازمانی و شرح وظایف مدیران، کارکنان و کارگران ميباشد؟   -53

          خير                      بلی                              

   های کار، تفویض اختيار و غيره استفاده می شود؟یا در نظام مدیریتی شرکت، از نظام مشارکتی و سيستم پيشنهادات و تشکيل گروهآ 

 خير                   بلی                                 

 ، کميته انضباطی به منظور رفع مشکالت احتمالی کارگری از طریق روش درون خانوادگی وجود دارد؟ معدنیآیا در واحد   -54

 خير                    بلی                                

مشارکت  -55 جلب  برای  انگيزش  نظام  از  واحد،  در  وفاداری  آیا  قبيل  و  از  وری،  کارکنان  بهره  مبنای  بر  پاداش  و  مزد  پيشنهادات،  نظام  ایجاد   : 

 استفاده می شود؟   ورزشی، ارتباط با خانواده کارکنان، برنامه های تفریحی ، سفر، زیارت و نظایر آنهاامکانات رفاهی و 

 ( روش ها را ذکر کنيد:  )خير                                                               بلی  

......................................................................................................................................................................................................................................     

......................................................................................................................................................................................................................................     

خدمات عام المنفعه اجتماعی و فرهنگی )کاهش فقر، بيماری، بيسوادی، آلودگی محيط زیست، اشتغال کودکان و     1400در سال    آیا شرکت،  -56

  داشته است؟ (CSR)در راستای مسئوليت اجتماعی خود ...( 

 ( روش ها را ذکر کنيد:  )               خير                                بلی                  

  امور رفاهی و اجتماعی ـ ارتقای بهره وری:



 امضاء و گزارش کارشناس: امضاء و گزارش بازدیدکننده: نام و امضاء و مهر متقاضی:

 7صفحه    

 

......................................................................................................................................................................................................................................      

 )نام ببرید. ( بوده و آیا از تيمهای ورزشی دیگر حمایت نموده است؟دارای تيم ورزشی    1400در سال آیا واحد   -57

    1400سال  ........................ ...   و 1399............... سال ... .....                      خير                       بلی                             

    ......................................................................................................................................................................................................................................     

 می باشد؟  مانند خانه صنعت و معدن، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و .... آیا واحد، عضو تشکل های تخصصی یا صنفی، صنعتی و معدنی  -58

 ).   و مدارك یا گواهی عضویت را پيوست نمایيد نام ببرید (

                   خير                بلی                                   

 ................................................................................................................................................................................................................ 

...................................................................................................................................................................................................  



 امضاء و گزارش کارشناس: امضاء و گزارش بازدیدکننده: نام و امضاء و مهر متقاضی:

 1صفحه    

 

 معدنی  بهره بردارواحد پرسشنامه 

 

 داشته است.   کاهش                  افزایش  درصد     ..................... نسبت به سال قبل    1400طی سال ميزان استخراج واقعی به ذخيره   -1

 داشته است.   کاهش                  افزایش  درصد     ..................... نسبت به سال قبل    1400طی سال می ميزان استخراج واقعی به اس -2

     کاهش            درصد افزایش     ..................... ميزان رشد سرمایه ثابت ساليانه نسبت به سال قبل:   -3

      کاهش            درصد افزایش     ..................... به سال قبل:  ميزان رشد سرمایه در گردش ساليانه نسبت   -4

      کاهش            درصد افزایش     ..................... ميزان رشد فروش ساليانه نسبت به سال قبل:   -5

      کاهش            درصد  افزایش     ..................... يزان رشد اشتغال نسبت به سال قبل:   م -6

 : 1399طی سال  شرکتاخذ شده توسط  جوایز معتبر داخلی و بين المللی  -7

 

 

 روش استخراج جاری در معدن را تشریح فرمایيد:  -8

 

 

 :تخراجینوع عمليات اس -9

 روباز                          زیرزمينی                       حفاری                       آتشباری 

 

 عمليات بارگيری و باربری ماده معدنی به چه روشی است؟ -10

 سایر              ماشين آالت معدنی                             حمل و نقل ریلی                                   نوارهای نقاله                  

ه ارتقای کمی و کيفی و تنوع محصوالت، توسعه و باز سازی وجود داشتتته در قسمت ماشين آالت و خطوط توليد، مشروط ب  1399آیا در طول سال   -11

 است؟

 نسبت به سال قبل  1400.................. درصد سال     خير                         بلی                                

 

 ؟دريگمی اليتی صورت  فعچه  در قالب برنامه زمان بندی مشخص برای تعمير و نگهداری ماشين آالت،  -12

 خير                                      بلی                       

 (  نام ببرید. )برای کاهش مصرف انرژی و بهينه سازی مصرف انرژی صورت پذیرفته است؟   ، اقدامات اثر بخش  1400آیا در طول سال  -13

نسبت به سال قبل    1400.................. درصد سال                    خير                                      بلی

..................................................................................................................................................................................................................................     

  كميت و رشد توليد و اشتغال و سرمایه گذاری ـ  بازسازی و نوسازی

 



 امضاء و گزارش کارشناس: امضاء و گزارش بازدیدکننده: نام و امضاء و مهر متقاضی:

 2صفحه    

 

 آیا شرکت موفق به جذب شریک یا سرمایه گذار خارجی یا داخلی شده است؟   -14

                خير         بلی                                     

 موضوع                      درصد                   ................................. درصد سرمایه گذاری  

......................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................... 

 ؟  چيستز دنيا  تفاوت سطح فناوری بکارگرفته شده در شرکت با آخرین فناوری رو -15

 پيشرفته                                       متوسط                                  ساده

 

 واحد کنترل کيفيت وجود دارد؟     آیا در شرکت، -16

                  خير                         بلی                                  

 آیا واحد توليدی دارای گواهينامه استانداردهای ملی است؟ )کپی آن را ضميمه فرمائيد( -17

 چند فقره؟  ....................     خير                                                 ت اجباری :        بلی     

 خير             چند فقره؟  ....................                                         ت تشویقی :      بلی      

............................................................................................................................................................................................................ 

شتتده   و ...( – CE – ISO – GS – ASTMآیا واحد توليدی موفق به اخذ گوهينامه های استانداردهای معتبر بين المللتتی کيفيتتت و متتدیریت ) -18

 است؟ )کپی مدارك پيوست شود(

 خير          بلی                                          

    .................................................................................................................................................................................................................نام ببرید:  

 

 

 

 الی خاص، مانع صادرات محصوالت واحد توليد شده است؟ توضيح دهيد. آیا دالیل قانونی صادرات گروه کا -19

 خير                  بلی                            

.......................................................................................................................................................................................................................................... 

 بر حسب دالر درصد ..................ميزان رشد صادرات نسبت به سال قبل   -20

 درصد   ..............................  : سال قبل   نسبت ارزش صادرات کل نسبت به فروش کل  -21

  بتکارات منجر به افزایش صادرات داشته اید؟آیا ا  -22

 كيفيت محصوالت توليدی ـ استانداردها:
 

  صـادرات ـ خدمات تجاری:



 امضاء و گزارش کارشناس: امضاء و گزارش بازدیدکننده: نام و امضاء و مهر متقاضی:

 3صفحه    

 

                 خير                        بلی                                     

..........................................................................................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................................................................................  

 حضور داشته است، نام نمایشگاه های مذکور را ذکر فرمائيدداخلی و خارجی در نمایشگاه های بين المللی چنانچه شرکت  -23

   1400و   .................. طی سال   1399تعداد  ................  طی سال     

......................................................................................................................................................................................................................................    

...................................................................................................................................................................................................................................... 

 واحد توليدی به چند کشور خارجی صادرات انجام داده است؟ نام ببرید.     -24

   1400................. کشور طی سال و .  1399تعداد ................ کشور طی سال         

...................................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................................... 

 عضویت دارید؟ و در اتحادیه های صادراتی داخلی و خارج از کشور  در اتاق بازرگانی مشترك و یا اتاق های کشورهای طرف صادرات آیا    -25

 خير                                            بلی            )کپی کارت عضویت را ضميمه کنيد(

 

 می باشد؟ به طور خالصه چگونگی آن را تشریح فرمایيد.   (CRM)آیا شرکت دارای سيستم سنجش رضایت مشتری   -26

 خير                 بلی                            

......................................................................................................................................................................................................................................  

 ی واسط صورت می پذیرد؟توسط شرکتهاشرکت  بخشی یا تمام صادرات   ایآ -27

                         خير         بلی                                   

 ( می باشد؟  business planآیا شرکت دارای طرح تجاری ) -28

 خير          بلی                                           

 

 در ارتباط با حفاظت فنی و بهداشت کار چگونه و تا چه حد رعایت می شود؟  موارد ذکر شده در فصل چهارم قانون کار،  -29

 سایر                                                  نصب عالئم و هشدارها                        زات ایمنی   آموزش                        تحویل تجهي

 

  وجود دارد؟ (HSE)و محيط زیست  حفاظت فنی و ایمنی بهداشت،  بخش و مسئول    ،آیا در شرکت -30

                     بلی                                        خير

ی دستگاهها، تابلوها و نشانه های هشدار و اطفاء حریق، توقف اضطرار  : کمکهای اوليه،مانندبه سيستم های ایمنی    های کاری شرکتآیا محيط    -31

   مجهز است؟و امثال آن هشدار  

  حفاظـت فنی و بهداشت كار:



 امضاء و گزارش کارشناس: امضاء و گزارش بازدیدکننده: نام و امضاء و مهر متقاضی:

 4صفحه    

 

    ....................................................................................................................................... نام ببرید:                خير                             بلی               

 می باشد؟و گازهای سمّی مجهز    به سيستم های کنترل کننده و جمع آوری غبار و گازهای حاصل از احتراق ، آیا کارگاه -32

                           خير                     بلی                          

                                 و دفتتع صتتحيح آنهتتا متتی باشتتد؟و باطلتته امکانتتات نگهتتداری ضتتایعات  ،جمتتع آوری تصتتفيه فاضتتالب ، مجهتتز بتته سيستتتمآیتتا کارگتتاه  -33

                       خير             بلی                      

 بلی                                 خير         ر صورت مثبت بودن آیا الزامات قانونی برآورده می شود؟  د

 ؟و منابع طبيعی اقدامات انجام یافته را تأیيد نموده اندمحيط زیست  سازمان حفاظت آیا  -34

 ؟صورت مثبت بودن، شمه ای  از اقدامات انجام شده را توضيح دهيددر                        خير             بلی                                 

    ........................................................................................................................................................................................... 

 خير                 بلی                                  آالینده محيط زیست قرار دارد؟ آیا شرکت در فهرست معادن  -35

انجتتام شتتده استتت؟ طبق طرح مصوب چه اقتتداماتی بتترای جلتتوگيری از اثتترات ستتوء زهتتاب و پستتاب عمليتتات استتتخراجی و فتترآوری   -36

.......................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................... 

 توسط شرکتهای بيمه گر پوشش داده شده است؟و صدمات جانی و مالی آیا شرکت در برابر مخاطرات   -37

                      خير             بلی                                 

            بيمه آتش سوزی                      سایر         بيمه مسئوليت                  بيمه حوادث                     بيمه تامين اجتماعی           

 آموزش دیده و تجهيز شده اند؟ شده و  گروه های امداد و نجات تشکيل ،آیا در کارگاه -38

 خير       بلی                                      

 توجيه شده اند؟ آیا نقشه های راهنمای سوانح و حوادث در معدن تهيه و افراد نسبت به آن -39

 خير      بلی                                      

 

 

 

 (     چه تعدادبرنامه آموزشی برای کارکنان برگزار شده است؟ )نفر ساعت در طول سال چند  -40

  ............................................................................................................................................  1400و  .....  1399....... سال نفر ساعت  تعداد

          .............................................................................................................................................................................................................................. 

 است؟ یا حمایت نموده در سمينارهای مرتبط با فعاليت خود حضور داشته   واحد معدنیمدیران آیا  -41

   1400.................. سال  و  1399تعداد ................  سال                             خير                            بلی                      

  تحقيقات، فناوری و نوآوری:آموزش، 



 امضاء و گزارش کارشناس: امضاء و گزارش بازدیدکننده: نام و امضاء و مهر متقاضی:

 5صفحه    

 

   ............................................................................................................................................................................. نام سمينارها را ذکر کنيد

.........................................................................................................................................................................................................................   

 

 بورسيه تحصيلی دانشگاهی اعطا شده است؟  برای تأمين نيروی انسانی متخصص،   1399در طول سال   -42

 چند نفر؟                                 خير                                بلی                    

.............................................................................................................................................................................................................................. 

 شرکت داشته اند؟   1400در طول سال مرتبط  واحد در دوره های آموزشی کوتاه مدت و کارکنان مدیران   -43

   (را ذکر کنيدو موسسه برگزار کننده نام دوره ها (           خير                                 بلی                  

   1400و  .................. سال  1399تعداد ................  سال  

............................................................................................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................................................................................................. 

 

   آیا اطالعات آن واحد در بانکهای اطالعاتی داخل و یا خارج از کشور وجود دارد؟  -44

 ............................................................................................ام بانک اطالعاتی ن                    خير                    بلی                                 

    

به درصد مشخص و پروانه فعاليت آن را پيوست   را به فروش)نسبت بودجه آن در آن واحد وجود دارد؟   (R&D) آیا بخش تحقيق و توسعه  -45

        فرمائيد(

 درصد   .................خير                                                            بلی    

 

  تحقيقاتی انجام شده است؟  1400در طول سال آیا   -46

   1400طی سال   .......................... و  1399طی  ..........................تعداد                      خير               بلی                                        

......................................................................................................................................................................................................................................     

 

 و پروژه ها ذکر شود( کز انام مرهمکاری داشته است؟ ) داخلیواحد توليدی با شرکت ها یا مراکز تحقيقاتی   -47

 خير                                          بلی           

................................................................................................................................................................................................................................. 

 اقدامی انجام گرفته است؟  در خصوص کاربردی کردن پروژه های تحقيقاتی،  -48

   1400طی سال  ..........................  و 1399طی سال  ..........................تعداد                        خير                            بلی                        

................................................................................................................................................................................................................................. 

 

 آیا واحد با مراکز تحقيقاتی خارج از کشور همکاری و فعاليت داشته است؟  -49

 این مراکز و کشورها را نام ببرید   در صورت مثبت بودن،)

 خير                           بلی                         



 امضاء و گزارش کارشناس: امضاء و گزارش بازدیدکننده: نام و امضاء و مهر متقاضی:

 6صفحه    

 

 

آموزشی بصورت پذیرش دانشجو جهت گذراندن دوره کارورزی، تدوین پایان نامه و .... همکاری داشته است؟ )در صورت    آیا واحد با مراکز  -50

 تعداد دانشجویان و اهم اقدامات در این زمينه را ذکر نمایيد.(  مثبت بودن،

 خير                         بلی                            

................................................................................................................................................................................................................................. 

 

 شده است؟  معدن جدیداکتشاف  تا کنون موفق به ثبتآن، یا واحد یا مدیران یا کارکنان آ  -51

 خير                   بلی                                 

 ...............................................................................................................:      1400طی سالهای پيش از           

 ............................................................................................................... :          1400طی سال 

 

 

 

 استفاده می شود؟  یه انسانی و سایر منابع ارتقای بهره وری سرما آیا در شرکت از روشهای  -52

 خير         بلی                                         

       پاداش عملکرد                 پاداش بهره وری                    پاداش عملکرد تيمی                  پاداش مناسبت های خانوادگی  

 سایر                                   ارتقای شغلی           

 آیا شرکت دارای چارت سازمانی و شرح وظایف مدیران، کارکنان و کارگران ميباشد؟   -53

          خير                      بلی                              

   های کار، تفویض اختيار و غيره استفاده می شود؟یا در نظام مدیریتی شرکت، از نظام مشارکتی و سيستم پيشنهادات و تشکيل گروهآ 

 خير                   بلی                                 

 ، کميته انضباطی به منظور رفع مشکالت احتمالی کارگری از طریق روش درون خانوادگی وجود دارد؟ معدنیآیا در واحد   -54

 خير                    بلی                                

مشارکت  -55 جلب  برای  انگيزش  نظام  از  واحد،  در  وفاداری  آیا  قبيل  و  از  وری،  کارکنان  بهره  مبنای  بر  پاداش  و  مزد  پيشنهادات،  نظام  ایجاد   : 

 استفاده می شود؟   ورزشی، ارتباط با خانواده کارکنان، برنامه های تفریحی ، سفر، زیارت و نظایر آنهاامکانات رفاهی و 

 ( روش ها را ذکر کنيد:  )خير                                                               بلی  

......................................................................................................................................................................................................................................     

......................................................................................................................................................................................................................................     

خدمات عام المنفعه اجتماعی و فرهنگی )کاهش فقر، بيماری، بيسوادی، آلودگی محيط زیست، اشتغال کودکان و     1400در سال    آیا شرکت،  -56

  داشته است؟ (CSR)در راستای مسئوليت اجتماعی خود ...( 

 ( روش ها را ذکر کنيد:  )               خير                                بلی                  

  امور رفاهی و اجتماعی ـ ارتقای بهره وری:



 امضاء و گزارش کارشناس: امضاء و گزارش بازدیدکننده: نام و امضاء و مهر متقاضی:

 7صفحه    

 

......................................................................................................................................................................................................................................      

 )نام ببرید. ( بوده و آیا از تيمهای ورزشی دیگر حمایت نموده است؟دارای تيم ورزشی    1400در سال آیا واحد   -57

    1400سال  ........................ ...   و 1399............... سال ... .....                      خير                       بلی                             

    ......................................................................................................................................................................................................................................     

 می باشد؟  مانند خانه صنعت و معدن، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و .... آیا واحد، عضو تشکل های تخصصی یا صنفی، صنعتی و معدنی  -58

 ).   و مدارك یا گواهی عضویت را پيوست نمایيد نام ببرید (

                   خير                بلی                                   

 ................................................................................................................................................................................................................ 

...................................................................................................................................................................................................  


