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شتغال کشور با درود بر تولیدکنندگان تجهیزات ورزشی که در وضعیت اقتصادي دشوار ، پیشران توسعه اقتص ادي و پیشران ا
ش شنواره برترین یمی با سته برگزاري ج صنایع واب صنعت ورزش، کاال و خدمات و  شید انجمن  ضر می با ستح د. همانطور که م

سطح کیفیت و  صنعت ورزش را با هدف ارتقاي  ستور کار دارد و هاي  صنعت ورزش در د نوآوري در کاالها و خدمات در حوزه 
ارزیابی اقتصادي را تهیه و در اختیار شما قرار می دهد تا با تکمیل آن و ارسال به دبیرخانه ، انجمن به همین منظور پرسشنامه 

 را در هر چه بهتر برگزار شدن جشنواره یاري فرمائید.

سش ها  سخ به پر صورتیکه هر یک از به منظور پا ضمن در  شرح زیر تقدیم می گردد ، در  و ابهامات احتمالی روش تکمیل به 
ضربدر  شند با عالمت  شما نمی با سب و کار  شخص فرمائید تا داوران محترم در امتیاز دهی نهایی (×) شاخص ها در حوزه ک م

 مورد بررسی قرار داده و نتیجه ارزیابی اعالم گردد:

واحد  525، فرض کنید در سال پایه میزان تولید یا مقدار فروش و یا صادرات  1396پایه نسبت به سال  راهنماي تهیه درصد
  و سال هاي بعد به ترتیب در جدول زیر باشد:بوده  

 ثبت نمائید. "درصد"محرمانه بودن اطالعات حق شماست و استدعا داریم به صورت 

 کمتر بیشتر درصد تعداد سال
  مثبت 3/18 621 1397
 منفی  7/5 495 1398
  مثبت 8/23 650 1399
  مثبت 37 720 1400

 
 
 
 

 
 
 

نکته بسیار مهم : در صورتی که سازمان/واحد تولیدي شما در یک یا دو سال گذشته تاسیس شده، همان سال را 
 به عنوان سال پایه قرار دهید.

 
 
 
 
 

 بعدمقدار سال  مقدار سال پایه

 مقدار سال پایه

100 
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 ........................................ :شماره ثبت: ..................................شناسه ملی:..............................................................نام شرکت 
 ............................:نوع شرکت :   سهامی خاص             مسئولیت محدود:        تعاونی:       سایر: تاریخ ثبت  
  یریــت تر مــد ف مراه/د ه فن  ل ت ــه : ............................................................. شــــمــاره  یرکــارخــان یرعــامــل/ مــد ــام مــد ن

...................................................: 
 ....................................... نوع فعالیت ......................................................کارخانه/کارگاه................................................................ 
 .......................................................نوع محصوالت/خدمات................................................................................................................ 
 ..............................................................................................................(برند)نام تجاري.................................................................... 
 .................................................................................................. :نشانی شرکت/کارخانه/کارگاه....................................................... 
     :مالک                مستاجر             وضعیت مکان 

 ................................................: (تولید) مساحت بخش امور اداري و تجاري مساحت کارخانه/کارگاه................................................ 
 ـــی ........................در بخش بــازاریــابی و تعــداد کــارکنــان در بخش تولیــد................................ د ر بخش فنی و مهنــدس

 بخش اداري و پشتیبانی................................ امورمالی........................... فروش.......................
  وضعیت شرکت :    خصوصی           دولتی         تعاونی          
 (پیوست) آخرین گواهینامه/پروانه فعالیت ، مرجع صدور و تاریخ صدور 

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

 اه...........................................نام و نام خانوادگی نماینده شرکت/کارخانه/کارگاه :.............................................................. شماره تلفن همر

 ......................................مدیرعامل/مدیرکارخانه/مدیرکارگاه/نماینده ..........................................................اینجانب .......................................

صحت مندرجات را تائید  شنواره را تکمیل و  ضور در ج ست اطالعات مورد نیاز براي ح شنامه پیو س همراه و ضمن مطالعه پر
 استی ارسال می نمایم.پیوست هاي درخو

 

 ....................................................................................مدیرارشد :  /نام و امضاي مدیر عامل

  1400تاریخ:.........../......../ 
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 (سال پایه) 1396زیر نسبت به سال  در سال هاينسبت تولید واقعی محصوالت به ظرفیت اسمی  .1

 کمتر بیشتر درصد سال
1397    
1398    
1399    
1400    

 (سال پایه) 1396به سال  میزان رشد تولید نسبت .2

 کمتر بیشتر درصد سال
1397    
1398    
1399    
1400    

 

 (سال پایه)  1396میزان رشد فروش نسبت به سال  .3

 کمتر بیشتر درصد سال
1397    
1398    
1399    
1400    

 (سال پایه) 1396سال  1396میزان رشد سرمایه در گردش نسبت به سال  .4

 کمتر بیشتر درصد سال
1397    
1398    
1399    
1400    

 

 

 
 
 
 

mailto:info@sportindustry.ir
http://www.sportindustry.ir/
http://www.sanatvarzesh.com/


 وخدمات و صنایع وابسته الانجمن صنعت ورزش، کا            
 ي تولیدکنندگان تجهیزات ورزشیدپرسشنامه ارزیابی اقتصا                     

 

 pg. ۴                                                                              
 

 نام و مقام امضاي تهیه کننده:
 

 نام و مقام امضاي تائیدکننده:

 info@sportindustry.ir          http://www.sportindustry.ir/           http://www.sanatvarzesh.com/    

 (سال پایه) 1396میزان رشد سرمایه گذاري در طرح ها و محصوالت و خدمات جدید نسبت به سال  .5

 کمتر بیشتر درصد سال
1397    
1398    
1399    
1400    

 

 (سال پایه) 1396میزان رشد سرمایه گذاري در توسعه ماشین آالت و تجهیزات ساخت و تولید نسبت به سال  .6

 کمتر بیشتر درصد سال
1397    
1398    
1399    
1400    

 (سال پایه) 1396میزان رشد برون سپاري ساخت و تولید و خدمات فنی و عملیاتی نسبت به سال  .7

 کمتر بیشتر درصد سال
1397    
1398    
1399    
1400    

سال  .8 سبت به  صوالت ن سعه کارخانه و مح سانی خالق و مبتکر در طراحی و تو میزان جذب و به کارگیري نیروي ان
 (سال پایه) 1396

 کمتر بیشتر درصد سال
1397    
1398    
1399    
1400    
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ـــال  .9 ـــبت به س ـــتفاده از راهکارهاي ابتکاري و خالقانه نس  1396میزان کاهش یا افزایش بهره وري در تولید با اس
 (سال پایه) 

 کمتر بیشتر درصد سال
1397    
1398    
1399    
1400    

 

 (سال پایه) 1396میزان صادرات محصوالت و خدمات به سایر کشورها نسبت به سال  .10

 کمتر بیشتر درصد سال
1397    
1398    
1399    
1400    

 

 شرکت در نمایشگاه هاي بین المللی داخلی و خارجی : .11

 تعداد نمایشگاه سال
1397    
1398    
1399    
1400    

 نام نمایشگاه ها:

 نام نمایشگاه سال

1397 
 
 
 

1398 
 
 
 

1399 
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1400 
 
 
 

 

صر و  .12 صورت مخت صاد کالن (تورم) و یا تحریم به  شاخص هاي اقت سازي  برنامه ریزي و اقدامات کلیدي براي خنثی 
 مفید:

 الف )
 
 

 ب )
 
 

 پ ) 
 
 
 
 
 
 

 :(سال پایه) 1396نسبت به سال  وضعیت صادرات به کشورهاي دیگر ، درصد صادرات به میزان فروش .13

 سال
درصد صادرات 

 به فروش
 نام کشورهاي مقصد

1397      
1398      
1399      
1400      
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 تاکنون و تغییراتی که در ساختار داده اید. (پیوست) 1396ساختار سازمانی از سال  .14

 توضیحات :

 

 

 

 

 

 

 و خدمات جدید: جایگاه فرآیند فنی و مهندسی در طراحی محصوالت .15

 (پیوست) reverse engineeringالف) استفاده از روش هاي مهندسی معکوس 

 توضیحات :

 

 

 

 (پیوست) value engineeringب ) استفاده از روش هاي مهندسی ارزش 

 توضیحات : 
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سازي برندجایگاه فرایند فروش در بازاریابی و  .16 سازي و اهرم  و نمایندگی هاي فروش و خدمات پس از فروش  برند
 .......در داخل و 

 نام برند نمایندگی فروش شهرستان ها
 خدمات پس از فروش

 ندارد دارد
     
     
     
     
     
     

 

 کشورهاي دیگر 

 نام برند نمایندگی فروش نام کشورها
 خدمات پس از فروش

 ندارد دارد
     
     
     
     
     
     

 

 جایگاه فرآیند تولید و کنترل همزمان در افزایش میزان تولید و کاهش ضایعات و دوباره کاري (پیوست) .17

 توضیحات :
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افزایش تولید با کیفیت و روند ارتقاي شاخص هاي کیفیت با توجه به بازخورد جایگاه کنترل کیفیت (نه بازرسی) در  .18
 کنترل ساخت و تولید قطعات توسط تامین کنندگان (پیوست)از مشتریان و نیز 

 توضیحات:

 

 

 

جایگاه ویژه فرایند برنامه ریزي براي کاهش هزینه هاي تولید و خدمات با توجه به زمان بندي هاي منعطف با هدف  .19
 ارتقاي رضایت مشتریان براي تحویل به موقع محصوالت و خدمات (پیوست)

 توضیحات:

 

 

 

 فرایندهاي درون سازمانی به منظور برآورده ساختن نیازها و تقاضاها و انتظارات مشتریان(پیوست) توالی و تعامل .20

 توضیحات:
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 و خدمات پس از فروش روش اجرایی بررسی شکایات و برگشتی ها از مشتریان و کسب و ارتقاي رضایت مشتریان .21

  CRM مدیریت ارتباطات با مشتریان 

 توضیحات:

 مهمترین دلیل برگشتی برگشتی از فروشدرصد  سال

1396   
1397   
1398   
1399   
1400   

 

 به شرح زیر :گواهینامه هاي ملی و بین المللی اخذ شده  .22

 الف ) استاندارد ملی محصول/ استانداردهاي بین المللی محصول

 

 

 و............... ISO  ،EFQM ب) گواهینامه هاي بین المللی مدیریت :

 

 آیا سازمان داراي آزمایشگاه می باشد؟ براي : .23

  ورودي                           بلی ...............  خیر............کنترل مواد اولیه 
 بلی ................ خیر..............                        قطعات ورودي حین تولید 

 بلی ................ خیر.............                                      محصول نهایی 
 استانداردهاي مورد استفاده در آزمایشگاه : .24

 الف )                     ب)                              پ)                      ت) 

 تجهیزات آزمایشگاه : (پیوست) .25

 الف)
 ب)
 پ)
 ت)
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 :سازمان بع انسانی سازمان ، فرایندهايساختار منا .26

 وضعیت بکارگیري (تعداد) تعداد نام فرآیند
 کنتراتی پاره وقت قراردادي     نیروي انسانی فرایند تولید

     نیروي انسانی فرایند کنترل کیفیت
     نیروي انسانی آزمایشگاه 

     نیروي انسانی فرایند فنی و مهندسی
     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 .........................
 متوسط ، نیروي انسانی چندین کار را همزمان انجام دهندممکن است در سازمان هاي کوچک و 

 

 نظام انگیزشی کارمندان : .27

 تولید بازاریابی شرح
فنی و 
 مهندسی

کنترل 
 کیفیت

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

        پاداش نقدي
        اعطاي وام

        درصدي از فروش
        ارتقاي جایگاه شغلی

        دادن سهام
.....................        
....................        
....................        

 برنامه و اقدامات آموزشی ، توضیحات : .28

 و ارتقاي سطح مهارتی و شغلی آنانالف) آموزش هاي مهارتی حین کار 

 و نظایر آن MBAبه ویژه براي مدیران مانند: بازاریابی و فروش و یا دوره هاي  ب) آموزش هاي مورد نیاز کالسیک

 ) پایش و اندازه گیري اثربخشی آموزش هاي سازمانپ
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 : HSEوضعیت حفاظت فنی و ایمنی و بهداشت کار .29

 ندارد دارد شرح
   بیمه مسئولیت کارگاه

   بیمه حوادث
   بیمه تامین اجتماعی

   بیمه آتش سوزي
   نظام بهداشت کارکنان

   نظام ایمنی کارکنان
   واحد کمک هاي اولیه

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

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

   احتراق و سمیکنترل گازهاي حاصل از هشدارسیستم هاي 
   کنترل گازهایی که موجب انفجار می شوند.هشدارسیستم هاي 

   سیستم جمع آوري فاضالب و تصفیه آنها
   سیستم جمع آوري ضایعات و پسماند ناشی از فرایند تولید

   رعایت دستورالعمل هاي سازمان حفاظت محیط زیست
احتراق و گازهاي سمی و یا انفجار وجود نداشته باشد ولی در اثر ممکن است در واحدهاي تولیدي گازهاي حاصل از 

 فعل و انفعاالت ناشی از یک اتقاق ناخواسته ایجاد شود.
 

 : HSEتوضیحات راجع به حفاظت فنی و ایمنی و بهداشت کار
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