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 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

 :  1398طی سال  شرکتاخذ شده توسط جوایز معتبر داخلی و بين المللی  -6

 

 خير                                  بلی                     نام ببرید. داشته است؟ یمحصول جدیدخدمات یا واحد توليدی   1398آیا 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؟ -11

 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 
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 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

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

شـده    و ...( CE – ISO – GS – ASTMکيفيـت و مـدیریت )   معتبر بـين المللـی   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   1398سال 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  -21

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

   1398و   .................. طی سال  1397.......  طی سال تعداد  .........       کنيد.

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

  خدمات تجاری: ـصـادرات 
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   1398و ........... کشور طی سال  1397تعداد ......... 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 مراکو  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 گـر پوشـش داده شـده اسـت؟    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 

 .................................................................................................................................  1398 و  ..... سال 1397....... 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  -31

   1398.................. سال  و 1397تعداد ................  سال                             خير              بلی                                 

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

 

 بورسيه تحصيلی دانشگاهی اعطا شده است؟   برای تأمين نيروی انسانی متخصص،  1398در طول سال  -31

 چند نفر؟                                  خير                      بلی                  

           خير                                      بلی             شرکت داشته اند؟  1398مدیران واحد در دوره های آموزشی کوتاه مدت در طول سال  -32

  1398و  .................. سال  1397 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؟ 1398در طول سال آیا   -37

 1398و .......................طی سال  1397تعداد ..................... طی                      خير                              بلی                        

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

 شده است؟ اتیاقدام 1396در سال برای خدمات جدید شرکت  خصوص مهندسی و طراحی در -38

 1398........................ طی سال   و 1397طی 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، -41

 1398......................طی سال    و 1397تعداد ......................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                        

................................................................................................................................................................................................................................. 
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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،

 ..........................................................................................................................................................:    1398طی سالهای پيش از           

 ..........................................................................................................................................................  :       1398طی 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) 

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

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

 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                              

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

 

ی، بيسوادی، آلودگی محيط زیست، اشتغال کودکان و ...( خدمات عام المنفعه اجتماعی و فرهنگی )کاهش فقر، بيمار1398در سال  شرکتآیا  -48

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

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

 

نام  (د؟ می باشمانند 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:


