معاونت مهندسي ،ژپوهش و فناوري
(اداره كل نظام تأميه و تجاري سازي فناوري)

معياراه ي ارزيابي صالحيت و رتبوبندي
سازندگان داخلي

مردادماه 89
ویرایش دوم

1

جذٍل هعيارّاي ارزياتي صالحيت ٍ رتثِ تٌذي سازًذگاى داخلي
رديف

ضرح عَاهل هَرد ارزياتي

ضرية

اهتياز ارزياتي

ٍزًي

( 0تا )100

1

استاًذاردّاي تَليذ

10

2

تَاى ٍ عوق ساخت داخل

8

3

ًظام ميفيت ٍ ًحَُ تضويي هحصَالت

10

4

داضتي تجرتِ ٍ داًص در زهيٌِ هَرد ًظر

11

5

تَاى هالي

7

6

تحقيق ٍ تَسعِ

10

7

ارزياتي هطترياى قثلي

9

8

ميفيت قطعات هصرفي ٍ ارزياتي سازًذگاى هرتَطِ

10

9

حسي ساتقِ

5

10

تَاى تجْيساتي

4

11

ظرفيت تَليذ

3

12

هذارك فٌي

3

13

تَاى هذيريتي

6

14

ًيرٍي اًساًي

2

15

صادرات

1

16

عضَيت در هؤسسات ٍ اًجويّاي علوي ٍ صٌفي

1

اهتياز ًْائي

هالحظات

جوع مل اهتيازات از 10000
رتثِ ضرمت هَرد تازديذ

«دستَرالعول تخصيص اهتياز هعيارّا در ارزياتي صالحيت ٍ رتثِ تٌذي سازًذگاى داخلي»
الف ّ -ذف

ّذف اص ايي دستَسالؼول تِ واس تشدى سٍضي خْت هحاسثِ ٍ تخػيع اهتياص هؼياسّا دس اسصياتي غالحيت ٍ
ستثِتٌذي ساصًذگاى داخلي واال ٍ تدْيضات هيتاضذ.
ب -داهٌِ مارترد

وليِ هتماضياى ضشوت دس ليست ساصًذگاى داخلي هَسد تأييذ دستگاُ هشوضي ٍصاست ًفت ،هطوَل ايي
دستَسالؼول هيتاضٌذ.
ج – هفاّين ٍ اختصارات

سازًذُ :هٌظَس اص ساصًذُ هدوَػِاي هيثاضذ وِ حذالل يىي اص هَاسد ريل سا دس تشگيشد:
2

 -1الذام تِ ايداد واسگاُ يا سَلِ ،تدْيض آى ٍ تىاسگيشي افشاد هتخػع ًوايذ.
 -2تَليذ لغؼات دس داخل هدوَػِ ٍ هًَتاط ٍ تَليذ هحػَل ًْايي.
 -3تْيِ لغؼات اص عشيك تشٍى سپاسي اص ضشوتّاي داخلي ٍ يا تأهيي تخطي اص آى اص خاسج ٍهًَتاط ٍ تَليذ
هحػَل ًْايي.
 -4ساخت لغؼات يذوي تدْيضات ٍ هاضييآالت هَسد ًياص غٌايغ ًفت ٍ گاص.
د– هسؤليتّا

هسؤليتپيگيشي حسي اًدام هشاحل ايي دستَسالؼول تا سئيس دستگاُ هشوضي ٍصاست ًفت تَدُ ٍ وويتِّاي فٌي
تاصسگاًي دستگاُ هشوضي ٍصاست ًفت دس ضشوتّاي اغلي ( هغاتك ًوَداس صيش) هلضم تِ سػايت هفاد آى ّستٌذ.
رئيس دستگاه مركسي وزارت نفت

نائب رئيس كميته فني بازرگاني

نائب رئيس كميته فني بازرگاني دستگاه

نائب رئيس كميته فني بازرگاني دستگاه

نائب رئيس كميته فني بازرگاني دستگاه

دستگاه مركسي در شركت ملي

مركسي در شركت ملي پاالیش و پخش

مركسي در شركت ملي گاز ایران

مركسي در شركت ملي نفت ایران

صنایع پتروشيمي ایران

فرآورده هاي نفتي ایران

ُ -ضرح دستَرالعول

ًحَُ هحاسثِ ٍ تخػيع اهتياص دس ستَى« اهتياص اسصياتي ( 0تا  »)100تشاي 16سديف هَخَد دس خذٍل
اسصياتي غالحيت ٍ ستثِتٌذي ساصًذگاى داخلي تِ تشتيثي وِ دس تٌذّاي ريل تطشيح هيضَد ،خَاّذ تَد .اهتياص
ستَى « اهتياص ًْائي اسصياتي غالحيت ٍ ستثِتٌذي» دس خذٍل هزوَس ،اص حاغلضشب همذاس ػذدي ستَى «اهتياص
اسصياتي ( 0تا ّ » ) 100ش للن ( ّش سغش)دس همذاس ػذدي ستَى «ضشية ٍصًي » هتٌاظش ّواى للن (دس ّواى سغش)
تذست هيآيذ.
تثصرُ  :1دس هَاسدي اگش ساصًذُ هذاسن ٍ هستٌذات الصم سا تٌا تِ ّش دليلي اسائِ ًذّذ ،اهتياصاسصياتي تشاي آى هَاسد
حذالل اهتياص اسصياتي دس ًظش گشفتِ خَاّذ ضذ.
تثصرُ :2دس ّشهَسد اگش تٌا تِ التضاي هاّيت تَليذ ٍ تطخيع اسصياب ًياص تِ هؼياس هشتَعِ ٍخَد ًذاضتِ تاضذ ،تشاي
آى هَسد حذ اوثش اهتياص دس ًظش گشفتِ خَاّذ ضذ.
 -1استاًذاردّاي تَليذ

اهتياص استاًذاسّاي تَليذ تش هثٌاي هؼياس سػايت استاًذاسّاي هلي ٍ يا تييالوللي تَليذ تش اساس ًظش واسضٌاساى
فٌي ٌّگام تاصديذ ٍ اسائِ گَاّيٌاهِ استاًذاسدّاي هحػَل هشتَعِ عثك خذاٍل صيش غَست هي پزيشد.
 -1-1رعايت استاًذاردّاي هلي ٍ تييالوللي
عذم رعايت استاًذارّاي تَليذ

رعايت استاًذارّاي تَليذ

0

50
3

اص آًدا وِ سيستن هذيشيت ويفيت استمشاس يافتِ دس ّش ساصهاى تاويذ تش تَليذ هحػَل هغاتك تا استاًذاسد داسد
لزا هغاتك تا الضاهات تٌذّاي  3-1-9 ٍ 7-8 ٍ 6-8 ٍ 5-5-8 ٍ 4-5-8 ٍ 2-5-8 ٍ 1-5-8استاًذاسد ISO
 9001:2015هَسد تشسسي لشاس گيشد.
تثػشُ  -1ساصًذُ هي تَاًذ ديگش سيستن ّاي هذيشيت ويفيت اص خولِ  ٍ ISO/TS 29001يا  API Q1سا
استمشاس دادُ تاضذ .دس ايي غَست تٌذ ّاي هتٌاظش دس ّش يه اص سيستن ّا هذ ًظش لشاس خَاّذ گشفت.
تثػشُ  -2ساصًذُ هَظف است استاًذاسدّاي هحػَلي وِ اظْاس ًوَدُ است سا اسائِ ًوايذ ٍ خظ تَليذ اص هَاد
اٍليِ تا هحػَل ًْايي هَسد تشسسي لشاس گيشد.
 -2-1گَاّيٌاهِ استاًذاردّاي هحصَل
فاقذ گَاّيٌاهِ استاًذاردّاي تَليذ

داراي گَاّيٌاهِ استاًذاردّاي تَليذ

0

50

تثصرُ :ػذم احشاص اهتياص اص هؼياس استاًذاسدّاي تَليذ هَخة ػذم اسصياتي ٍ حزف ساصًذُ اص اسصياتي غالحيت
خَاّذ ضذ.
 -2تَاى ٍ عوق ساخت داخل

تَاى ٍ ػوك ساخت داخل تِ هؼٌاي ساخت لغؼات يا اخضاء تطىيل دٌّذُ هحػَل دس ضشوت ساصًذُ ٍ يا
استفادُ اص لغؼات يا اخضاء ساختِ ضذُ سايش ضشوتّاي داخلي تَدُ ٍ اهتياص ايي تخص عثك ًظش واسضٌاساى فٌي ٍ
تش اساس خذٍل صيش تؼييي هيگشدد.
ساخت اجساء در داخل

استفادُ از خذهات ساير ضرمتّاي داخلي

 × 70دسغذ تَاى ٍ ػوك ساخت داخل ; اهتياص

 ; 30اهتياص

تثصرُ :اگش توام لغؼات يا اخضاء هحػَل دس داخل ضشوت ساصًذُ تَليذ ضَد اهتياص تش اساس ضاخع ساخت اخضاء دس
داخل خذٍل ٍ اص سمف  100لاتل هحاسثِ هيتاضذ ٍ دس غَست استفادُ اص لغؼات يا اخضاء ساختِ ضذُ سايش
ضشوتْاي داخلي ،ضوي الضاهي تَدى اسائِ اسٌادي اص لثيل لشاسداد ،تفاّوٌاهِ ّوىاسي ٍ يا فاوتَسّاي هؼتثش ،اهتياص
ًْايي تش اساس ّش دٍ ضاخع خذٍل فَق هحاسثِ ٍ تؼييي هيضَد.
ً -3ظام ميفيت ٍ ًحَُ تضويي هحصَالت
-1-3تعذاد مادر فٌي ٍاحذ مٌترل ميفيت
تعذاد ًفرات مٌترل ميفيت

ًذارد

تا ً 2فر

تيص از ً 2فر

اهتياص

0

10

20

 -2-3فرمّا ٍ ًرم افسارّاي مارتردي -تخصصي
فرمّا ٍ ًرهافسارّا

ًذارد

در اًتْاي خط تَليذ دارد

در طَل خط تَليذ دارد

اهتياص

0

10

20

4

 -3-3تجْيسات مٌترل ميفيت ٍآزهايطگاّي
تٌاسة تجْيسات QC

ًذارد

خَب

خيلي خَب

اهتياص

0

10

20

QC & QA Plan -4-3
ًذارد

QC Plan

QA Plan

QC&QA Plan

0

5

5

10

 -5-3سيستن اًثارداري

دس غَست تطخيع ًياص تِ اًثاس هَاد اٍليِ ٍ هحػَل ،اهتياص تشاساس خذٍل ريل هيتاضذ.
عٌَاى

ًذارد

تذٍى سيستن Coding

تا سيستن Coding

ٍخَد اًثاس هَاد اٍليِ

0

2/5

5

ٍخَد اًثاس هحػَل

0

2/5

5

 -6 -3تستِ تٌذي هحصَل

دس غَست ًياص تِ تستِ تٌذي هغاتك خذٍل ريل اهتياص دادُ هيضَد.
تستِتٌذي هحصَل

ًاهٌاسة

هٌاسة

اهتياص

0

5

 -7-3گاراًتي هحصَل

احشاص گاساًتي هحػَل هٌَط تِ دسج هَضَع تضويي يا گاساًتي دس هتي حذالل  3لشاسداد اص لشاسدادّاي پٌح سال
گزضتِ ساصًذُ تَدُ ٍ عثك خذٍل هحاسثِ هيضَد.
هذت گاراًتي هحصَل

فاقذ گاراًتي

تا  18هاُ

 18هاُ ٍ تيطتر

اهتياص

0

5

10

 -8-3گَاّيٌاهِّاي ISO
ٍجَد گَاّيٌاهِّاي ISO

ًذارد

دارد

اهتياص

0

5

الف -داسا تَدى استاًذاسد ٍ ISO 9001:2015ديگش سيستن ّاي هذيشيت ويفيت اص خولِ  ٍ ISO/TS 29001يا API Q1

ب -خظ تَليذ هحػَل هغاتك تا الضاهات هٌذسج دس استاًذاسد هحػَل تشسسي ضَد.
ج -الضاهات هشتثظ تا واسآيي هحػَل ًْايي دس آصهايطگاُ آصهَى داساي غالحيت تغثيك دادُ ضَد.
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 -4داضتي تجرتِ ٍ داًص در زهيٌِ هَرد ًظر
 -1-4داًص فٌي

اهتياص ايي سديف تش اساس تمسينتٌذي هالىيت داًص فٌي تِ چْاس حَصُ؛ داًص عشاحي ٍ ساخت ،داًص تحت
ليساًس ،داًص هٌْذسي هؼىَس ٍ ساخت اص سٍي ًمطِ يا ًوًَِ ٍ هغاتك خذٍل صيش هحاسثِ هيضَد.
هالنيت داًص فٌي

داًص طراحي ٍ ساخت

داًص تحت ليساًس

داًص هٌْذسي هعنَس

ساخت از رٍي ًقطِ يا ًوًَِ

اهتياص

80 -100

75

30 -70

10 -25

تثصرُ :اهتياص هالىيت داًص فٌي دس حَصُ « داًص عشاحي ٍ ساخت» عثك هستٌذات ٍ تِ ضشح ريل تؼييي هيضَد؛
 داًص تٌياى تَدى ضشوت  :اهتياص 80 اسائِ گَاّيٌاهِ هالىيت هؼٌَي داًص فٌي هحػَل  :اهتياص 100 -2-4تجرتِ ٍ سَاتق ماري ضرمت

دس ايي سديف هَاسدي ضاهل ساتمِ فؼاليت ضشوت ٍ گَاّيٌاهِ ثثت ًام دس ًظام هاليات تش اسصش افضٍدُ عثك
خذاٍل اهتياص دّي صيش هحاسثِ هيضًَذ؛
 -1-2-4ساتقِ فعاليت ضرمت
1تا 5سال

 6تا  10سال

 11تا  15سال

تاالتر از  15سال

 20اهتياص

 40اهتياص

 60اهتياص

 80اهتياص

 -2-2-4گَاّيٌاهِ ثثت ًام در ًظام هاليات تر ارزش افسٍدُ
گَاّيٌاهِ ثثت ًام در ًظام هاليات ترارزش افسٍدُ

ًذارد

دارد

اهتياص

0

20

×0/3اهتياز تجرتِ ٍ سَاتق ماري ضرمت ×0/7 +اهتياز داًص فٌي =اهتياز ًْايي هعيار

 -5تَاى هالي

تشاي هحاسثِ اهتياص ايي هؼياس اص فشهَل صيش استفادُ هيضَد :
 100

ميانگين ارقام مالي
ميانگين ده برابر سقف معامالت متوسط

ارقام هالي:عثك هادُ  25آييي ًاهِ اخشايي تٌذ «ج» هادُ  12لاًَى تشگضاسي هٌالػات ايي اسلام تش اساس اعالػات
حذاوثش پٌح سال گزضتِ صهاى اسصياتي ٍ هطتول تش هماديش صيش است؛
 100 تشاتش هاليات هتَسظ ساالًِ ،هستٌذ تِ اسٌاد هالياتّاي لغؼي ٍ ػليالحساب پشداخت ضذُ.
 %25 فشٍش آخشيي سال تَليذ ،هستٌذ تِ لشاسدادّا ٍ اسٌاد فشٍش يا غَستّاي هالي تأييذضذُ.
 %10 داسايي ثاتت ،هستٌذ تِ اظْاسًاهِ سسوي يا گَاّي تيوِ داساييّا.
 تاييذ اػتثاس اص سَي تاًه يا هَسسات هالي ٍ اػتثاسي هؼتثش تا سمف حذالل هثلغ هٌالػات ػوذُ.
6

تثصرُ : 1سٍش هحاسثِ تذيٌگًَِ خَاّذ تَد وِ اتتذا هياًگيي ّش يه اص اخضاء اسلام هالي هحاسثِ ٍ سپس تش
هياًگيي دُ تشاتش سمف هؼاهالت هتَسظ هتٌاظش تا سالّاي اخضاء اسلام هالي تمسين هيضَد .لزا تاالتشيي ػذد وسة
ضذُ اص تمسينّاي هشتَعِ ضشتذس  ٍ 100تا سمف  100هثٌاي هحاسثات هيتاضذ.
تثصرُ: 2تمسين ًوَدى  %25فشٍش آخشيي سال تَليذ تش سمف هؼاهالت هتَسظ سال هتٌاظش ًيض غحيح هيثاضذ.
 -6تحقيق ٍ تَسعِ
-1-6تعذاد ًفرات هرتثط تا فعاليتّاي تحقيق ٍ تَسعِ
تعذاد ًفرات تحقيق ٍ تَسعِ

ًذارد

تا ً 3فر

تيص از ً 3فر

اهتياص

0

10

20

-2-6تعذاد پرٍشُّاي تحقيق ٍ تَسعِ تعريف ضذُ در سِ سال اخير

ايي هَسد ضاهل پشٍطُّايي هيضَد وِ تِ تْثَد هطخػات فٌي ٍ ويفي هحػَل يا اسائِ هحػَالت خذيذ ٍ
ّوچٌيي تْثَد سًٍذ يا واّص ّضيٌِّاي تَليذ هٌدش هيضَد.
تعذاد پرٍشُ ّاي تعريف ضذُ

ًذارد

تا  3پرٍشُ

تيص از 3پرٍشُ

اهتياص

0

10

20

 -3-6تجْيسات سخت افساري ٍ ًرم افساري مارتردي -تخصصيورتثط تا فعاليتّاي تحقيق ٍ تَسعِ

اهتياص ايي هَسد عثك تشسسي ٍ تطخيع واسضٌاساى فٌي اص تدْيضات ٍ ًشم افضاسّاي هشتثظ تا فؼاليتّاي
تحميك ٍ تَسؼِ تٌا تِ التضاي ًَع تَليذ ٍ تش اساس خذٍل صيش تؼييي هيضَد.
تجْيسات سخت افساري ٍ ًرم افساري

ًاهٌاسة

هتَسط

هٌاسة

اهتياص

0

10

20

 -4-6ارزياتي اثر تخطي فعاليتّاي تحقيق ٍ تَسعِ

اهتياص ايي تخص تشاساس تطخيع ويفي اثش تخطي فؼاليتّاي تحميك ٍ تَسؼِ ٍ عثك خذٍل صيش تؼييي
هيطَد.
اثرتخطي

فاقذ اثرتخطي

هتَسط

خَب

تسيار خَب

اهتياص

0

10

20

40

ػالٍُ تش تٌذّاي فَق ضاخع ّاي اسصياتي دس تحث تحميك ٍ تَسؼِ هغاتك تا تٌذّاي -3-8 ٍ 2-3-8 ٍ 1-3-8
 6-3-8 ٍ 5-3-8 ٍ 4-3-8 ٍ 3استاًذاسد  ISO 9001:2015تشسسي خَاٌّذ ضذ.
تثػشُ -1چٌاًچِ ساصًذُ ديگش سيستن ّاي هذيشيت ويفيت اص خولِ  ٍ ISO/TS 29001يا  API Q1سا
استمشاس دادُ تاضذ ،دس ايي غَست تٌذ ّاي هتٌاظش دس ّش يه اص سيستن ّا تشسسي خَاٌّذ ضذ.
تثػشُ -2ساصًذُ تايذ هغاتك تا استاًذاسد ساخت هحػَل تٌذّاي هشتثظ تا عشاحي تحميك ٍ تَسؼِ سا پَضص
دادُ ُ ٍ هَسد تشسسي لشاس گيشد.
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-7ارزياتي هطترياى قثلي

اسصياتي هطتشياى لثلي ّواى گَاّي حسي اًدام واس ،سضايتٌاهِ ٍ يا گَاّيٌاهِ ضخع ثالث عي حذاوثش  5سال
گزضتِ هالن اسصياتي تَدُ ٍ تِ اصاي ّش گَاّي غادسُ تَسظ ضشوتّاي تاتؼِ غٌؼت ًفت  20اهتياص ٍ تِ اصاي ّش
گَاّي غادسُ تَسظ ضشوتّاي غيش ًفتي هتٌاسة  10اهتياص تا سمف  100اهتياص لحاػ هيضَد.
 -8ميفيت قطعات هصرفي ٍ ارزياتي سازًذگاى هرتَطِ
 -1-8ميفيت قطعات هصرفي

اهتياص ايي تخص تا ًظش واسضٌاساى فٌي ٍ تشسسي سٍيِّاي هطخع ٍ هذٍى دس هَسد تست هَاد اٍليِ ٍ لغؼات
هػشفي لثل اص هشاحل تَليذ تش اساس خذٍل صيش تؼييي هيضَد.
ميفيت قطعات هصرفي

قاتل قثَل

هتَسط

خَب

تسيار خَب

اهتياص

25

50

75

100

 -2-8ارزياتي سازًذگاى هرتَطِ

اهتياص ايي تخص تا ًظش واسضٌاساى فٌي ٍ تاصسگاًي ٍ تشسسي هذاسن ٍ هستٌذات خشيذ هَاد اٍليِ ٍ لغؼات
هػشفي ٍ ّوچٌيي حسي ساتمِ تَليذوٌٌذگاى ٍ تأهييوٌٌذگاى هَاد اٍليِ ٍ لغؼات هػشفي هَسد ًظش تش اساس
خذٍل صيش تؼييي

هيضَد.

ارزياتي سازًذگاى هرتَطِ

قاتل قثَل

هتَسط

خَب

تسيار خَب

اهتياص

25

50

75

100

 ×0/5اهتياز ارزياتي سازًذگاى هرتَطِ  ×0/5 +اهتياز ميفيت قطعات هصرفي =اهتياز ًْايي هعيار

ايي ضاخع اسصياتي هغاتك تا تٌذّاي  3-4-8 ٍ 2-2-6استاًذاسد  ISO 9001:2015اًدام هيضَد.
تثػشُ -1چٌاًچِ ساصًذُ ديگش سيستن ّاي هذيشيت ويفيت اص خولِ  ٍ ISO/TS 29001يا  API Q1سا استمشاس
دادُ تاضذ ،دس ايي غَست تٌذ ّاي هتٌاظش دس ّش يه اص سيستن ّا تشسسي خَاٌّذ ضذ.
تثػشُ  -2لغؼات هػشفي دس حيي تَليذ تشسسي ضَد.
تثػشُ  -3اسٌاد هثثتِ دس خػَظ تَاًوٌذي ٍ غالحيت فؼاليتْاي تشًٍسپاسي ضذُ دس خظ تَليذ تشسسي گشدد.
 -9حسي ساتقِ

حسي ساتمِ يا تِ ػثاستي لشاسدادّاي ّوىاسي ٍ فشٍش هحػَل تِ ضشوتّاي تاتؼِ غٌؼت ًفت ٍ يا ضشوتّاي
غيش ًفتي هتٌاسة عي حذاوثش  5سال گزضتِ هالن تؼييي اهتياص عثك خذٍل صيش خَاّذ تَد.
تعذاد

تا  5هَرد

تا  10هَرد

تا  15هَرد

تيص از  15هَرد

اهتياص

25

50

75

100
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 -10تَاى تجْيساتي

اهتياص ايي هَسد عثك تشسسي ٍ تطخيع واسضٌاساى فٌي اص هَلؼيت واسخاًِ ٍ اهىاًات آى تٌا تِ التضاي ًَع
تَليذ ٍ تش اساس خذٍل صيش تؼييي هيضَد.
تَاىتجْيساتي


قاتل قثَل

هتَسط

خَب

تسيار خَب

اهتياص

25

50

75

100

ايي ضاخع اسصياتي هغاتك تا تٌذّاي  2-1-9 ٍ 1-2-8 ٍ 2-1-5استاًذاسد  ISO 9001:2015اًدام هيضَد.
تثػشُ -1چٌاًچِ ساصًذُ ديگش سيستن ّاي هذيشيت ويفيت اص خولِ  ٍ ISO/TS 29001يا  API Q1سا
استمشاس دادُ تاضذ ،دس ايي غَست تٌذ ّاي هتٌاظش دس ّش يه اص سيستنّا تشسسي خَاٌّذ ضذ.
تثػشُ  -2تدْيضات خظ تَليذ هغاتك تا استاًذاسدّاي هحػَل تشسسي گشدد.
تثػشُ  -3تدْيضات آصهايطگاُ آصهَى ساصًذُ هغاتك تا هحػَل ًْايي هغاتك تا تٌذّاي 6-5 ٍ 5-5
استاًذاسد  ISO 17025: 2005يا هغاتك تا تٌذّاي  5-6 ٍ 4-6استاًذاسد  ISO 17025:2017تشسسي گشدد.
 -11ظرفيت تَليذ

ظشفيت تَليذ سالياًِ تا تَخِ تِ ًَع تَليذ ٍ تش اساسپشٍاًِّاي تْشُتشداسي ،هدَصّاي تَليذ ٍ ًظشواسضٌاساى
فٌي ٍ تاصسگاًي عي تاصديذ ٍ هغاتك خذٍل ريل تؼييي هيضَد.
ظرفيت تَليذ

قاتل قثَل

هتَسط

خَب

تسيار خَب

اهتياص

25

50

75

100

 -12هذارك فٌي

هذاسن فٌي ضاهل هستٌذات هطخػات فٌي ،تؼويش ٍ ًگْذاسيً ،مطِّا ،سفاسش خشيذ لغؼات ،تستّا ٍ
هذاسن تاصسسي هحػَل ،خاتدايي ٍ حول ٍ ًمل ،دستَسالؼولّاي ًػة ٍ ساُ اًذاصي ٍ  ...هيتاضذ.
لزا اهتياص ايي هَسد عثك تشسسي ٍ تطخيع واسضٌاساى فٌي تٌا تِ التضاي ًَع تَليذ ٍ الضاهات استاًذاسدّاي
هشتَعِ تش اساس خذٍل صيش تؼييي هيضَد.
هذارك فٌي

غير قاتل قثَل

قاتل قثَل

هتَسط

خَب

تسيار خَب

اهتياص

0

25

50

75

100

ايي ضاخع اسصياتي هغاتك تا تٌذّاي  1-8 ٍ 5-7استاًذاسد  ISO 9001:2015اًدام هيضَد.
تثػشُ -1چٌاًچِ ساصًذُ ديگش سيستن ّاي هذيشيت ويفيت اص خولِ  ٍ ISO/TS 29001يا  API Q1سا
استمشاس دادُ تاضذ ،دس ايي غَست تٌذّاي هتٌاظش دس ّش يه اص سيستن ّا تشسسي خَاٌّذ ضذ.
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تثػشُ  -2هذاسن فٌي آصهايطگاُ آصهَى ساصًذُ هغاتك تا هحػَل ًْايي هغاتك تا تٌذّاي 4-5 ٍ13-4 ٍ 3-4
استاًذاسد ISO 17025: 2005يا هغاتك تا تٌذّاي 5-7 ٍ2-7استاًذاسد ISO 17025:2017تشسسي گشدد.
تثػشُ -3هذاسن فٌي خظ تَليذ هحػَل هغاتك تا استاًذاسدّاي هحػَل ًْايي تشسسي گشدد.

-13تَاى هذيريتي

اهتياص ايي هَسد عثك ًظش واسضٌاساى فٌي ٍ تاصسگاًي ٍ تش هثٌاي اسصياتي اص تَاًوٌذيّاي هذيشيتي ٍ ساصهاًذّي
ضشوت هَسد تاصديذ تؼييي هيضَد.
 × 60درصذ هَرد ًظر مارضٌاس فٌي = اهتياز مارضٌاس فٌي
 × 40درصذ هَرد ًظر مارضٌاس تازرگاًي = اهتياز مارضٌاس تازرگاًي

ً -14يرٍي اًساًي

اهتياص ايي هَسد تش هثٌاي آخشيي ًسخِ ليست تيوِ تأهيي اختواػي ضشوت ساصًذُ ٍ عثك خذٍل صيش هحاسثِ
هيضَد.
ًيرٍي اًساًي

تا ً 20فر

تا ً 30فر

تا ً 50فر

تيص از ً 50فر

اهتياص

25

50

75

100

ػالٍُ تش هَاسد فَق ،ضاخع ّاي اسصياتي هغاتك تا تٌذّاي  3-7 ٍ 2-7 ٍ 2-1-7استاًذاسد ISO 9001:2015
هَسد تشسسي لشاس گيشد.
تثػشُ -1چٌاًچِ ساصًذُ ديگش سيستن ّاي هذيشيت ويفيت اص خولِ  ٍ ISO/TS 29001يا  API Q1سا استمشاس
دادُ تاضذ ،دس ايي غَست تٌذ ّاي هتٌاظش دس ّش يه اص سيستن ّا تشسسي خَاٌّذ ضذ.
تثػشُ  -2غالحيت ًيشٍي اًساًي آصهايطگاُ آصهَى هغاتك تا تٌذ  2-5استاًذاسد  ISO 17025: 2005يا هغاتك تا
تٌذ  2-6استاًذاسد ISO 17025:2017تشسسي گشدد.
تثػشُ -3وفايت ًيشٍي اًساًي ٍغالحيت اًدام فؼاليتّاي خظ تَليذ هحػَل هغاتك تا استاًذاسدّاي هحػَل
ًْايي تشسسي گشدد.
 -15صادرات

اهتياص ايي هَسد تش هثٌاي اسائِ هستٌذات هشتَعِ اص لثيل تشي سثض گوشوي يا لشاسدادّاي ّوىاسي ٍ فشٍش
هحػَل تِ وطَسّاي خاسخي ٍ عثك خذٍل ريل تؼييي هيضَد.
صادرات

ًذارد

1هَرد

2هَرد

3هَرد

4هَرد

5هَرد ٍ تيطتر

اهتياص

0

20

40

60

80

100
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 -16عضَيت در هؤسسات ٍ اًجويّاي علوي ٍ صٌفي
عضَيت درهؤسسات ٍ اًجويّا

ًذارد

يل هؤسسِ ٍ اًجوي

تيص از يل هؤسسِ ٍ اًجوي

اهتياص

0

50

100

رتثِ تٌذي ضرمتّا

ستثِ تٌذي ضشوتّاي تاصديذ ضذُ تشاساس الگَي صيش ٍ اهتياص ًْايي حاغل اص خذٍل اسصياتي غالحيت ٍ ستثِ
تٌذي ساصًذگاى داخلي تؼييي هيضَد؛

اهتياص

ستثِ
1

100

2

86

اهتياص اوتساتي

3

71

اهتياص اوتساتي 56

ووتش اص حذ ًػاب

اهتياص اوتساتي 86

 56اهتياص اوتساتي

11

71

