پرسشنامه واحد تولیدی صنعتی
كمیت و رشد تولید و اشتغال و سرمایه گذاری ـ بازسازی و نوسازی
 -1نسبت توليد واقعی محصوالت به ظرفيت اسمی واحد طی سال  ............... 1398درصد
 -2ميزان رشد توليد نسبت به سال قبل  ...................... :درصد

بيشتر

افزایش

 -3ميزان رشد سرمایه ثابت ساليانه نسبت به سال قبل ..................... :درصد
 -4ميزان رشد سرمایه در گردش ساليانه نسبت به سال قبل ..................... :درصد
 -5ميزان رشد فروش ساليانه نسبت به سال قبل ..................... :درصد

کمتر

کاهش
کاهش

افزایش
افزایش

افزایش

کاهش
کاهش

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

 -7ميزان رشد اشتغال مستقيم ایجاد شده تا پایان سال  1398وفق آمار اعالمی به تامين اجتماعی نسبت به مدت مشابه طی سال 1397
 .....................درصد

کاهش

افزایش

داشته است.

 -8آیا در طول سال  1398در قسمت ماشين آالت و خطوط توليد ،مشروط به ارتقاي کمی و کيفی و تنوع محصوالت ،توسعه و باز سازي وجوود داشوته
است؟ بلی

 ..................درصد سال  1398نسبت به سال قبل

خير

 -9آیا در طول سال  1398در قسمت تأسيسات و سالن هاي توليد ،مشروط به ارتقاي کمی وکيفی و تنوع محصووالت ،توسوعه و بواز سوازي وجوود
داشته است؟ بلی

 ..................درصد سال  1398نسبت به سال قبل

خير

 -11آیا در قالب برنامه زمان بندي مشخص براي تعمير و نگهداري ماشين آالت ،فعاليتی صورت گرفته است؟
خير

بلی

 -11آیا در سال  1398واحد توليدي محصول جدید داشته است؟ نام ببرید.
خير

بلی

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

 -12آیا در طول سال  ، 1398اقدامات اثر بخش براي کاهش مصرف انرژي و بهينه سازي مصرف انرژي صورت پذیرفته است؟
بلی

درصد صرفه جویی؟  ..................درصد سال  1398نسبت به سال قبل

خير

 -13آیا شرکت موفق به جذب شریک یا سرمایه گذار خارجی یا داخلی شده است؟
بلی

خير
درصد سرمایه گذاري:

موضوع:

كیفیت محصوالت تولیدی ـ استانداردها:

 -14آیا در شرکت ،واحد کنترل کيفيت وجود دارد؟

نام و امضاء و مهر متقاضی:

بلی

امضاء و گزارش بازدیدکننده:

خير

امضاء و گزارش کارشناس:

صفحه 1

 -15آیا واحد توليدي داراي گواهينامه استانداردهاي ملی است؟ (کپی آن را ضميمه فرمائيد)
قابل تذکر ! چنانچه محصوالت شرکت مشمول استاندارد اجباري نيست اعالم فرمایيد.
و اجباري :

بلی

خير

چند فقره؟ ....................

و تشویقی :

بلی

خير

چند فقره؟ ....................

 -16آیا واحد توليدي موفق به اخذ گوهينامه هاي استانداردهاي معتبر بين المللی کيفيت و مودیریت ( – CE – ISO – GS – ASTMحوالل و )...
شده است؟ (کپی مدارك پيوست شود)

خير

بلی

 -17آیا در شرکت ،تجهيزات و امكانات آزمایشگاهی وجود دارد؟ بلی
مقاومت مصالح

ميكروبی

شيمایی

خير
سایر

 -18آیا آزمایشگاه آن واحد جزو آزمایشگاههاي همكار (آکرودیته) مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی می باشد؟
(در صورت مثبت بودن،کپی مدارك مربوطه ضميمه شود)

خير

بلی

 -19آیا آزمایشگاه آن شرکت استاندارد بين المللی دریافت نموده است؟ (در صورت مثبت بودن،کپی مدارك مربوطه ضميمه شود)
بلی

خير

صـادرات ـ خدمات تجاری:
 -21آیا دالیل قانونی صادرات گروه کاالي خاص ،مانع صادرات محصوالت واحد توليد شده است؟
خير

بلی

 -21ميزان رشد صادرات نسبت به سال قبل  ..................درصد
 -22نسبت ارزش صادرات کل نسبت به فروش کل:

 ..................درصد

 -23چنانچه شرکت در نمایشگاه هاي بين المللی داخلی و خارجی حضور داشته است ،نام نمایشگاه هاي موذکور را كکور فرمائيود .تعوداد ..................
فقره طی سال ............................................................................................................................................................................... 1398
 -24واحد توليدي به چند کشور خارجی صادر ات انجام داده است؟ نام ببرید .تعداد  ............کشور طی سال  1397و  .............کشور طی سال 1398
......................................................................................................................................................................................................................................
 -25آیا در اتاق بازرگانی مشترك و یا اتاق هاي کشورهاي طرف صادرات و در تشكل ها و اتحادیه هاي صادراتی داخلی و خوار از کشوور عضوویت
دارید؟ (کپی کارت عضویت را ضميمه کنيد)
-26

بلی

آیا محصوالت شرکت داراي خدمات پس از فروش  ،ضمانت کيفيت  ،قابليت مرجوع شدن کاالي نامرغوب و مواردي از این قبيل می باشد؟
بلی

-27

خير

خير
خير

آیا شرکت داراي نمایندگی هاي فروش و خدمات پس از فروش می باشد؟ بلی
تعداد نمایندگی هاي فروش داخل کشور:

تعداد واحدهاي خدمات پس از فروش داخل کشور:

تعداد نمایندگی هاي فروش خار کشور:

تعداد واحدهاي خدمات پس از فروش خار کشور:

نام و امضاء و مهر متقاضی:

امضاء و گزارش بازدیدکننده:

امضاء و گزارش کارشناس:

صفحه 2

-28

آیا شرکت داراي سيستم سنجش رضایت مشتري ) (CRMمی باشد؟ بلی

خير

 -29چند درصد از کل صادرات شرکت را خود شرکت و چند درصد از صادرات را افراد واسط انجام می دهند؟

حفاظـت فنی و بهداشت كار:
 -31آیا در شرکت ،بخش و مسئول بهداشت ،حفاظت فنی و ایمنی و محيط زیست ) (HSEوجود دارد؟
بلی
-31

خير

آیا محيط کارخانه به سيستم هاي ایمنی مانند :کمک هاي اوليه ،هشدار و اطفاء حریق ،توقف اضطراري دستگاهها و تابلوها و نشانه هاي هشودار و
امثال آن مجهز است؟

خير

بلی

 -32آیا کارخانه ،مجهز به سيستم هاي کنترل کننده و جمع آوري غبار و گازهاي حاصل از احتراق و گازهاي سمّی می باشد؟
خير

بلی

 -33آیا کارخانه ،به سيستم هاي جمع آوري تصفيه فاضالب صنعتی و امكانات نگهداري ضایعات آلوده کننده خط توليد و یا دفع صحيح آنها مجهز می
باشد؟

خير

بلی

 -34آیا مصوبات سازمان حفاظت محيط زیست ،اعم از ضوابط استقرار واحدهاي توليدي ،ایجاد فضاي سبز مناسب جهت تلطيوف هوواي محويط کوار
رعایت می شود ؟

خير

بلی

 -35آیا شرکت جزو فهرست صنایع آالینده محيط زیست می باشد؟
خير

بلی

 -36آیا شرکت در برابر مخاطرات و صدمات جانی و مالی توسط شرکتهاي بيمه گر پوشش داده شده است؟
بلی
بيمه مسئوليت

خير
بيمه تامين اجتماعی

بيمه حوادث

بيمه آتش سوزي

سایر

آموزش ،تحقیقات ،فناوری و نوآوری:
 -37در طول سال چند نفر ساعت برنامه آموزشی براي کارکنان برگزار شده است؟ (چه تعداد ؟)
تعداد نفر ساعت  .......سال  1397و  .....سال .................................................................................................................................................... 1398
 -38آیا واحد توليدي یا مدیران آن در سمينارهاي مرتبط با فعاليت خود حضور داشته یا حمایت نموده است؟
بلی

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

خير

 -39در طول سال  1398براي تأمين نيروي انسانی متخصص ،بورسيه تحصيلی دانشگاهی اعطا شده است؟
بلی

نام و امضاء و مهر متقاضی:

خير

چند نفر؟

امضاء و گزارش بازدیدکننده:

امضاء و گزارش کارشناس:

صفحه 3

 - 41آیا در شرکت ،بانک اطالعاتی مدون و پویا وجود دارد؟
بلی

نوع دسترسی :عمومی

خير

داخلی

انواع ................................................................................................................................................................................
 -41در زمينه قطعات و ماشين آالت مورد نياز واحد توليدي ،مشابه سازي و نوآوري انجام شده است؟
بلی

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

خير

تعدادي را كکر کنيد ................................................................................................................................................................................
 -42آیا بخش تحقيق و توسعه ) (R&Dدر آن واحد وجود دارد؟ (نسبت بودجه آن به فروش را به درصد مشخص فرمائيد)
خير

بلی

 .................درصد

 -43آیا در طول سال  1398تحقيقاتی انجام شده است؟
خير

بلی

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

......................................................................................................................................................................................................................................
 -44در خصوص مهندسی و طراحی جدید براي تكميل و بهبود خطوط توليد در سال  1397اقدام شده است؟
خير

بلی

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

چه پروژه هایی؟ ...........................................................................................................................................................................................
 -45در خصوص کاربردي کردن پروژه هاي تحقيقاتی ،اقدامی انجام گرفته است؟
خير

بلی

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

.................................................................................................................................................................................................................................
 -46آیا واحد با مراکز آموزشی بصورت پذیرش دانشجو جهت گذراندن دوره کارورزي ،تدوین پایان نامه و  ....همكاري داشته است؟ (در صورت مثبت
بودن ،تعداد دانشجویان و اهم اقدامات در این زمينه را كکر نمایيد).
خير

بلی

.................................................................................................................................................................................................................................
 -47آیا واحد یا مدیران یا کارکنان آن ،تا کنون موفق به ثبت اختراع ،اکتشاف یا نوآوري شده است؟ (در صورت مثبت بودن ،كکر نموده و کپی گواهی
خير

مربوطه ضميمه گردد) بلی

امور رفاهی و اجتماعی ـ ارتقای بهره وری:
 -48آیا در شرکت از روشهاي ارتقاي بهره وري سرمایه انسانی و سایر منابع استفاده می شود؟
بلی
پاداش عملكرد
ارتقاي شغلی

خير
پاداش بهره وري

پاداش عملكرد تيمی

پاداش مناسبت هاي خانوادگی

سایر

 -49آیا شرکت داراي چارت سازمانی و شرح وظایف مدیران ،کارکنان و کارگران ميباشد؟
بلی

نام و امضاء و مهر متقاضی:

خير

امضاء و گزارش بازدیدکننده:

امضاء و گزارش کارشناس:

صفحه 4

 -51آیا در واحد توليدي ،کميته انضباطی به منظور رفع مشكالت احتمالی کارگري از طریق روش درون خانوادگی وجود دارد؟
خير

بلی

 -51آیا در واحد ،از نظام انگيزش براي جلب مشارکت و وفاداري کارکنان از قبيل :نظام پيشنهادات ،مزد و پاداش بر مبناي بهره وري ،ایجاد امكانات
رفاهی و ورزشی ،ارتباط با خانواده کارکنان ،برنامه هاي تفریحی  ،سفر ،زیارت و نظایر آنها استفاده می شود؟ بلی
( روش ها را كکر کنيد):

خير

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

 -52آیا شرکت در سال  1397خدمات عام المنفعه اجتماعی و فرهنگی (کاهش فقر ،بيماري ،بيسوادي ،آلودگی محيط زیست ،اشتغال کودکان و  )...در
راستاي مسئوليت اجتماعی خود ) (CSRداشته است؟ ) به طور مشخص نام ببرید (.

بلی

خير

......................................................................................................................................................................................................................................
 -53آیا واحد در سال  1397داراي تيم ورزشی بوده و آیا از تيمهاي ورزشی دیگر حمایت نموده است؟ ) نام ببرید(.
بلی

خير

......................................................................................................................................................................................................................................
 -54آیا واحد ،عضو تشكل هاي تخصصی یا صنفی ،صنعتی و معدنی مانند خانه صنعت و معدن ،اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و  ....می باشد؟ ) نام
ببرید و مدارك یا گواهی عضویت را پيوست نمایيد(.
بلی

نام و امضاء و مهر متقاضی:

خير

امضاء و گزارش بازدیدکننده:

امضاء و گزارش کارشناس:

صفحه 5

