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1 
سال هاي  سمی در  صوالت به ظرفیت ا سبت تولید واقعی مح ن

 (سال پایه) 1396زیر نسبت به سال 
5  

  7 (سال پایه) 1396میزان رشد تولید نسبت به سال  2
  4 (سال پایه)  1396میزان رشد فروش نسبت به سال  3

4 
ســال  1396میزان رشــد ســرمایه در گردش نســبت به ســال 

 (سال پایه) 1396
7  

5 
صوالت و خدمات  سرمایه گذاري در طرح ها و مح شد  میزان ر

 (سال پایه) 1396جدید نسبت به سال 
7  

6 
میزان رشد سرمایه گذاري در توسعه ماشین آالت و تجهیزات 

 (سال پایه) 1396ساخت و تولید نسبت به سال 
7  

7 
میزان رشــد برون ســپاري ســاخت و تولید و خدمات فنی و 

 (سال پایه) 1396عملیاتی نسبت به سال 
3  

8 
ـــانی خالق و مبتکر در  میزان جذب و به کارگیري نیروي انس

سال  سبت به  صوالت ن سعه کارخانه و مح  1396طراحی و تو
 (سال پایه)

7  

9 
با ید  یا افزایش بهره وري در تول کاهش  فاده از  میزان  ـــت اس

به ســــال  بت  ـــ نه نس قا کاري و خال هاي ابت کار  1396راه
 (سال پایه) 

7  

10 
میزان صادرات محصوالت و خدمات به سایر کشورها نسبت به 

 (سال پایه) 1396سال 
8  

  5 ه هاي بین المللی داخلی و خارجی شرکت در نمایشگا 11

12 
شاخص هاي  سازي  برنامه ریزي و اقدامات کلیدي براي خنثی 

 و یا تحریم اقتصاد کالن (تورم) 
5  

13 
وضعیت صادرات به کشورهاي دیگر ، درصد صادرات به میزان 

 (سال پایه) 1396فروش نسبت به سال 
8  

14 
تاکنون و تغییراتی که در  1396ســـاختار ســـازمانی از ســـال 

 ساختار داده اید.
7  

15 

صوالت و  سی در طراحی مح جایگاه فرآیند فنی و مهند
 خدمات جدید:

9 

 

ـــی معکوس  ـــتفاده از روش هاي مهندس  reverseالف) اس
engineering 

 

ـــی ارزش  ـــتفــاده از روش هــاي مهنــدس  valueب ) اس
engineering  
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16 

سازجایگاه فرایند فروش در بازاریابی و  سازي و اهرم  ي برند
و نمایندگی هاي فروش و خدمات پس از فروش در داخل  برند

 و .......
لید جایگاه فرآیند تولید و کنترل همزمان در افزایش میزان تو

 و کاهش ضایعات و دوباره کاري

8 
 

17 7 

18 

جایگاه کنترل کیفیت (نه بازرسی) و روند ارتقاي شاخص 
 هاي کیفیت با توجه به : 

7 

 

  کیفیتدر افزایش تولید با 
  کنترل ساخت و تولید قطعات توسط تامین کنندگان

  بازخورد از مشتریان

19 
جایگاه ویژه فرایند برنامه ریزي براي کاهش هزینه هاي تولید 
و خدمات با توجه به زمان بندي هاي منعطف با هدف ارتقاي 

 رضایت مشتریان براي تحویل به موقع محصوالت و خدمات
8  

20 
ـــازمانی به منظور برآورده  توالی و تعامل فرایندهاي درون س

  ساختن نیازها و تقاضاها و انتظارات مشتریان
9  

21 

روش اجرایی بررسی شکایات و برگشتی ها از مشتریان 
 و کسب و ارتقاي رضایت مشتریان :

8 
 

  و خدمات پس از فروش
  پذیرش کاالي معیوب

22 

 المللی اخذ شده به شرح زیر :گواهینامه هاي ملی و بین 

8 

 
ـــتانداردهاي بین المللی  ـــول/ اس ـــتاندارد ملی محص الف ) اس

 محصول
 

یت :  مدیر هاي بین المللی  مه  نا  ISO  ،EFQMب) گواهی
 و...............

 

23 

 آیا سازمان داراي آزمایشگاه می باشد؟:

8 

 
  کنترل مواد اولیه ورودي                           
  قطعات ورودي حین تولید                         
  محصول نهایی                                       

  استانداردهاي مورد استفاده در آزمایشگاه :
  تجهیزات آزمایشگاه 

24 

 ساختار منابع انسانی سازمان ، فرایندهاي سازمان:

8 

 
     تولیدنیروي انسانی فرایند 

  نیروي انسانی فرایند کنترل کیفیت
  نیروي انسانی آزمایشگاه 

  نیروي انسانی فرایند فنی و مهندسی
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  فرایند خرید نیروي انسانی 
  فرایند بازاریابی ،فروش نیروي انسانی 

  نیروي انسانی حفاظت فنی، ایمنی و بهداشت کار
  نیروي انسانی امور اداري 

  نیروي انسانی .........................

  نیروي انسانی .........................

25 

 نظام انگیزشی کارکنان:

8 

 
  پاداش نقدي

  اعطاي وام
  درصدي از فروش

  ارتقاي جایگاه شغلی
  دادن سهام
.....................  
....................  
....................  

26 

 برنامه و اقدامات آموزشی ، توضیحات :

8 

 
الف) آموزش هاي مهارتی حین کار و ارتقاي ســـطح مهارتی و 

 شغلی آنان
 

مدیران  به ویژه براي  یک  ـــ یاز کالس هاي مورد ن ب) آموزش 
 و نظایر آن MBAمانند: بازاریابی و فروش و یا دوره هاي 

 

  اندازه گیري اثربخشی آموزش هاي سازمانپ) پایش و 

27 

 : HSEوضعیت حفاظت فنی و ایمنی و بهداشت کار

9 

 
  بیمه مسئولیت کارگاه

  بیمه حوادث
  بیمه تامین اجتماعی

  بیمه آتش سوزي
  نظام بهداشت کارکنان

  نظام ایمنی کارکنان
  واحد کمک هاي اولیه

  آالت نظام ایمنی ماشین
  آموزش هاي ایمنی و بهداشت
  نظام هشدار و خاموشی آتش

  هشدار توقف اضطراري دستگاه ها
  سیستم هاي کنترل و جمع آوري غبار 

  سیستم هاي هشدارکنترل گازهاي حاصل از احتراق و سمی
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  سیستم هاي هشدارکنترل گازهایی که موجب انفجار می شوند.
  آوري فاضالب و تصفیه آنها سیستم جمع

  سیستم جمع آوري ضایعات و پسماند ناشی از فرایند تولید
  رعایت دستورالعمل هاي سازمان حفاظت محیط زیست

 
 
 
 دستورالعمل تهیه و تنظیم امتیاز نهایی: 

سط سال آن به انجمن ، تو شنامه خوداظهاري و ار س داوران مورد ارزیابی قرار  تولیدکنندگان گرامی پس از تکمیل پر
 گرفته و پس از جمع بندي ،  امتیاز نهایی به روش زیر محاسبه می گردد:

 می باشد 9باالترین امتیاز عدد  .1
 می باشد. 9تا   1امتیاز داوران نیز بی عدد  .2
سبه و بوده و با توجه به امتیاز داوران امتیاز تهایی تولیدکنندگان  100. بیشترین امتیاز عدد 3 مطابق فرمول زیر محا

 اعالم می گردد.
 

                                                                                                   
 ∑)زنو      امتیاز داوران (                                                                       

 
 ∑)زن و        ۹عدد   (                                                                             

 

 

۱۰۰        

 

 


