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 نمونه واحد تولیدیعوامل مورد ارزیابی و امتیاز 

 

 سازمان ملی استاندارد ایران
 

 

 
 

 

 نام مدیر عامل:   نام واحد تولیدی:

 تلفن تماس: آدرس دفتر مرکزی:

 تلفن تماس: : واحد تولیدیآدرس  

 رشته صنعتی: مورد ارزیابی: فرآورده  نام و شماره استانداردملی

 :فرآورده ها تمامینام  و شماره استاندارد ملی 

 شرایط و ضوابط الزم جهت حضور در فرآیند انتخاب واحد نمونه 

درصورتی می تواند در فرآیند مقررات اجرای اجباری استاندارد باشدصرفاً هر واحدی که دارای تعدادی فرآورده مشمول ( الف

المت استانداردحداقل باسابقه یک سال را دارا انتخاب واحد نمونه حضور یابدکه برای تمامی این فرآورده ها، پروانه کاربرد ع

 )ارسال مجوز تولید و پروانه کاربردعالمت استانداردبرای همه فرآورده ها با حداقل سابقه یکساله و همچنین ثبت درسامانه نظارت براجرای باشد.

 استاندارد الزامی است.(

 فوق مستثنی می باشد. کمتراز یک سال باشداز موضوع بند دآنهامقررات اجرای اجباری استاندار: فرآورده هایی که تاریخ 1تبصره

جدید مشمول مقررات استاندارد اجباری تشکیل پرونده داده باشد حضور در فرآیند انتخاب واحد  فرآورده هادر صورتی که واحد متقاضی برای :6تبصره 

 نمونه بالمانع است.

دم انطباق اثبات شده ای وجود ع ضور یابدکه برای هیچ یک از فرآورده ها،فرآیند انتخاب واحد نمونه ح در ب( واحدی می تواند

 نداشته باشد.

 سری نتیجه آزمون/ بازرسی فنی برای تمامی فرآورده ها  الزامی است. 3: وجود حداقل 1تبصره

سری داشته باشد بایدگزارش مکتوب به همراه  3 : در صورتی که اداره کل استاندارداستان دالیل موجه برای نتایج آزمون / بازرسی فنی کمتر از6تبصره

 اسناد و مدارک، جهت بررسی در کمیته تخصصی و تصمیم گیری درکمیته راهبری به دبیر خانه کمیته تخصصی ستاد ارسال نماید.

 بازرسی فنی  برای فرآورده  مورد ارزیابی الزامی است. سری نتیجه آزمون/ 3: ارسال حداقل3تبصره

 لیه نتایج آزمون/ بازرسی فنی در سامانه نظارت بر اجرای استاندارد الزامی است.: ثبت ک4تبصره

 .دوره ارزیابی، علیه آنها از طرف سازمان اعالم جرم شده باشدنمی تواند درفرآیندارزیابی شرکت نماید واحد تولیدی که درطولج( 

های انرژی بر صنعتی باشد ولی تاکنون  آیندها و سامانهچنانچه واحد تولیدی مشمول مقررات اجرای اجباری استاندارد در فرد( 

 .ضوابط و مقررات را استقرار نداده باشد حق شرکت در انتخاب  واحد نمونه را ندارد

ه : معیار ارزیابی، گواهی انطباق معیار مصرف انرژی سال گذشته و قرارداد با شرکت بازرسی فنی انرژی ذیصالح در  سال جاری می باشد. ب1تبصره

 بررسی می شود.  1354و قرارداد سال  1353، گواهی انطباق معیار مصرف انرژی سال 1353-1354عنوان مثال برای انتخاب واحد نمونه سال 
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 امتیاز ارزیابیمورد  عوامل شرح

 تولیدی نمونهعوامل مورد ارزیابی و امتیاز واحد 
 

 سازمان ملی استاندارد ایران
 

 امتیاز (11حداکثر مورد ارزیابی)عدم ابطال(.)هرسال یک امتیاز فرآورده استمرار در حفظ پروانه کاربرد عالمت استاندارد برای -1

  .مبنای محاسبه استمرار پس از رفع ابطال می باشد ،در صورت ابطال پروانه کاربرد عالمت استاندارد تبصره:

 

 امتیاز( 2امتیازحداکثر1)به ازای هر استاندارد تدوین استانداردهای کارخانه ای صحه گذاری شده و ثبت در سازمان ملی استاندارد. -6
 

 امتیاز( 5  نظر استاندارهای ملی در رشته صنعتی مربوط. )حداکثر مشارکت واحد تولیدی در تدوین، تجدید -3

 امتیاز( 3الف( مشارکت به عنوان دبیر از واحد تولیدی. )به ازای هر استاندارد 

 امتیاز( 1ب( مشارکت به عنوان عضو از واحد تولیدی. )به ازای هر استاندارد

 

 امتیاز( 5)حداکثر طقه ای یا بین المللی در رشته صنعتی مربوط. مشارکت واحد تولیدی در تدوین استانداردهای من -4

 امتیاز( 2به ازای هراستاندارد). واحد تولیدی المللی از بین الف(مشارکت به عنوان مسئول پروژه تدوین استانداردهای منطقه ای یا

 متیاز(ا 3)به ازای هر دبیرخانه  .ب( مدیریت دبیرخانه کمیته فنی متناظر در واحد تولیدی

 امتیاز( 3امتیاز حداکثر 1)به ازای هر عضویت  .ج( مشارکت به عنوان عضو کمیته فنی متناظر از واحد تولیدی

 از دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت درتدوین استاندارهای بین المللی الزامی است. (الف، ب، ج )تبصره: اخذ تأییدیه در خصوص بندهای

 

  امتیاز ( 2امتیاز حداکثر 6به ازای هر گواهی  (اظهاری بر اساس استاندارد ملی.  دارا بودن گواهی ثبت خود  -5

 امتیاز( 5حداکثر  3دارا بودن پروانه استاندارد تشویقی. ) به ازای هر پروانه -2
 

 امتیاز( 16امتیاز حداکثر  3)هرگواهینامه بودن گواهینامه های سیستم مدیریت معتبر درسطوح ملی وبین المللی. دارا -7

 دگواهینامه ای که مدت اعتبار چند ساله داشته و از تاریخ صدور آن نیز یک سال گذشته باشد الزم است تا مدارک تائی:1تبصره

 میزی مراقبتی آن، به منظور صحه گذاری اعتبار به روز، به همراه گواهینامه اصلی ارسال گردد.م

 هینامه ملی و بین المللی، مرکز ملی تأیید صالحیت ایران می باشد.: مرجع تشخیص صالحیت سازمان های صدور گوا6تبصره

 

 امتیاز( 14)حداکثر  .میزان فعالیتهای آموزشی  واحد تولیدی -1

 امتیاز ( 11نفر  ساعت، یک امتیاز، حداکثر 4الف( آموزش پرسنل واحد تولیدی بر اساس  متوسط سرانه آموزش. ) به ازای هر 

 نحوه محاسبه :

 

                            4 

 

 آموزشی امتیاز
 متوسط سرانه آموزش

 دارای سوابق بیمه می باشند انسانی که یموع کل نیرومج

 شآموزکل ساعات 
 متوسط سرانه

آموآموزش

 زشی
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 امتیاز ارزیابیمورد  عوامل شرح
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 سازمان ملی استاندارد ایران
 

 امتیاز(  4امتیاز  حداکثر  1نفر ساعت 41)به ازای هر  .واحد تولیدی  آموزش افراد خارج از  ب: 

 : دوره های آموزشی صرفاً با ارائه مدارک و تائید اداره کل استاندارد استان مورد قبول می باشد.1تبصره 

سهاعت   61: میزان ساعات آموزش مدیرکنترل کیفیت صرفاً در صورتی درمحاسبات فوق الذکر منظور می گردد کهه مهازاد بهر   6تبصره

 آموزش باشد.

: در خصوص تمامی موارد آموزشی، ارائه تقویم آموزشی، مقایسه دوره های برگهزار شهده بها تقهویم آموزشهی و سهوابق بیمهه        3تبصره 

 ستان مربوط در طول دوره ارزیابی الزامی استکارکنان به اداره کل ا

 :  امتیاز(11مدیر کنترل کیفیت )حداکثر  5

 امتیاز ( 1)به ازای هر سال .الف( تداوم حضور یک مدیر کنترل کیفیت معین در واحد تولیدی مورد ارزیابی 

مدارک گواهی اشتغال برای سالهای حضور در  ب( در صورت تغییر مدیر کنترل کیفیت و اشتغال مدیر کنترل کیفیت با تجربه، ارائه 

 واحد تولیدی مشابه. )به ازای هر سال نیم امتیاز( 

 امتیاز می باشد. 2: مجموع امتیازات زیر بندهای )الف و ب( حداکثر 1تبصره 

 :  ارائه گواهینامه تائید صالحیت و تمامی سوابق بیمه الزامی است.6 تبصره

 متیاز(ا2حداکثریرزموارداز یکی احتساببا) حکم کارگزینی واحد تولیدی.حسب نیروی انسانی فعال بای برفکنترل کیدارا بودن ساختار ج(

 امتیاز تعداد کارکنان
5-6 6 
11-2 3 

  4 به باال 11

 

کیفیت، تولید انبوه، کاهش  و چگونگی روش ساخت و تولید که منجر به مواردی نظیرافزایش فناوری، تکنولوژیارتقاء سطح  -11

) با ارائه مدارک و مستندات به اداره کل استان( همچنین در  کاهش ضایعات، جلوگیری از دوباره کاری می گردد.قیمت تمام شده، 

قرارداد علمی  علمی و فناوری هایکه واحد تولیدی درطی دوره ارزیابی بامراکز علمی، دانشگاهی یا مراکزدانش بنیان، پارک  صورتی

    با ارسال تصویر عقد قرارداد، مدارک و مستندات و گزارش انجام کار (  یت داشته باشند.)و تحقیقاتی در راستای بهبود فرآیند کیف

 امتیاز( 5) حداکثر 

 : تائید تمامی گزارش ها توسط اداره کل استان الزامی است. 1تبصره

 : امتیاز بند فوق در شورای راهبری بررسی و صحه گذاری می شود.6تبصره
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 امتیاز( 11شواهدی دال بر انجام کار تحقیقاتی مرتبط با ارتقاء کیفیت رشته صنعتی مورد نظر در طول دوره ارزیابی.)دارا بودن مدارک و  -11

 امتیاز(، 4ثبت اختراع مرتبط)حداکثر  -1 -11

 امتیاز( : 2چاپ مقاالت به صورت یکی از موارد زیر )حداکثر  -6- 11

 امتیاز( 6)به ازای هر مقاله که توسط وزارت علوم تحقیقات و فناوری معرفی شده باشد.چاپ مقاله در مجالت علمی و پژوهشی معتبر  الف(

 امتیاز (   3(. )به ازای هر مقالهI.S.C)6و 1(.I.S.I)ب( مقاله علمی پژوهشی نمایه شده در 

 (امتیاز  1هر مقالهی به ازا).معرفی شده باشدتحقیقات و فناوری علوم  ج(چاپ مقاله در مجالت علمی و ترویجی معتبر که توسط وزارت

: چنانچه ثبت اختراع و چاپ مقاله با عنوان فرد حقیقی باشد صرفاً با ارائه رضایت نامه شخص حقیقی و سابقه بیمه  فرد مذکور در آن 1تبصره

 واحد مورد تأیید می باشد.

 .الً جهت کسب مقام ملی و استانی از آن بهره نبرده باشد: درصورتی ثبت اختراع و چاپ مقاله مشمول امتیاز می گرددکه واحد مذکور قب6تبصره

 

  جمع کل  امتیاز :

 مدیر کل استاندارد استان رئیس اداره اجرای استاندارد استان
   :نام و نام خانوادگی 

 تاریخ و امضاء  

 :نام و  نام خانوادگی

 تاریخ و امضاء 

 

 توضیحات : 

 الزامی است.بی ارزیا مورد ارسال مدارک مربوط به عوامل -1

ه ارزیابی تمام گواهینامه ها و مدارک ارسالی ذکر شده ) به غیر از ثبت اختراع و چاپ مقاله که می تواند سابقه سه سال داشته باشد.( باید در دور  -6

 دارای اعتبار باشد.

مقاله( در صورتی امتیازات را کسب می نمایدکه با  )ثبت اختراع و چاپ 6-11و 1-11تمام موارد مندرج در بندهای فوق الذکر به استثناء زیربندهای  -3

 د.عنوان واحد تولیدی مورد ارزیابی و در طول دوره ارزیابی محقق شده باش

 

                                                 
1
  مرکزی برای فهرست نمودن و پوشش دادن جامع مهمترین مجالت علمی ( Institute for Scientific Information ) موسسه اطالعات علمی  ISIبانک اطالعات  .

 منظور تبادل اطالعات میان پژوهشگران مختلف می باشد. منتشره در دنیا به

2. (ISC) Islamic World Science Citation Center پایگاه استنادی علوم جهان اسالم.   


