
)معدني –واحد توليدي برتر صنعتي (پرسشنامه تخصصي 
)كپي مستندات : (واحدتوليدي صنعتي و يا معدني كه موسس يا مدير آن هستيدبا ذكر مشخصات ذيل

 
:                            تاريخ تاسيس  :               محل استقرار:                               نام واحد  و رم ر يسل ريخ

:شماره و تاريخ مجوز صنعتي 
غيرفعال        فعال:وضعيت فعلي :                 نوع محصول :                       نام برند تجاري 
:تعداد نيروي تحصيل كرده دانشگاهي :                       تعداد شاغلين 

:مشخصات اعضاي هيات مديره شركت با ميزان سهام 
خير    فعال مي باشد ؟      بلي  HSEEآيا مجموعه توليدي داراي واحد 

ل اشد؟ ت د ها ه نا اه گ ا دا د ا ا خآ خير    آيا واحد داراي گواهي نامه هاي مديريت مي باشد؟         بلي 
آيا  تاكنون واحد توليدي در زمينه عام المنفعه اقداماتي نموده است ؟ 
 

در صورت پاسخ مثبت مجوز كاربرد  خير    آيا واحد توليدي مشمول استاندارد اجباري است ؟ بلي 
. عالمت استاندارد ضميمه گردد 

در صـورت  (  خيـر     آيا مجموعه توليدي دانش بنيان يا جزء صنايع نوين محسوب مي شود ؟ بلي 
)پاسخ مثبت مستندات پيوست گردد

آيا مجموعه توليدي در تشكلهاي تخصصي عضويت دارد ؟ نام ببريد 
 

آيا در خصوص بروزرساني محصوالت اقدامي انجام شده است ؟ شرح دهيد 
 

ل 1394نسبت به سال  1395سال )   پيوست مستندات: (كميت و رشد توليد و اشتغال و و ر وو للپ
)بر حسب درصد ( نسبت ظرفيت توليدي واقعي محصوالت به ظرفيت اسمي واحد

):      نسبت درصد :         ظرفيت توليد واقعي :       ظرفيت اسمي ( پايين تر    باالتر



درصد :           ميزان رشد اشتغال نسبت به سال قبل 

:           ميزان رشد اشتغال نسبت به سال قبل 
 1395شاغلين سال                    1394شاغلين سال 

سرمايه گذاري جديد
سرمايه گذاري جديد صورت گرفته است ؟ 95آيا در سال 

ميزان سرمايه گذاري جديد ذكر گردد همچنين اين سرمايه گذاري   4در صورت پاسخ مثبت به سوال 
.به چه منظور انجام شده است  

مستمر صورت به سازمان با واحد همكاري ميزان همكاري واحد با سازمان به صورت مستمرميزان
آيا ثبت آمار توليد واحد در سامانه آمار توليد وزارت صنعت ، معدن و تجارت به صورت مستمر انجام 

.مي شود 
:صادرات 

خير       بلي : آيا واحد توليدي داراي صادرات مي باشد 
ميزان صادرات كاال چه مقدار است ؟ 7در صورت پاسخ مثبت به سوال 

.تعداد اسامي كشورهايي كه به آنها صادرات داشته ايد را با ذكر نام و ارائه مدارك مثبته اعالم فرماييد 
)مدارك مثبته را پيوست نماييد (درصد :      ميزان رشد صادرات نسبت به سال قبل 

                                                1395دالرو صادرات                                1394صادرات سال 
دالر

آيا ابتكارات منجر به افزايش صادرات خود داشته ايد ؟
خير    بلي                  

آيا در زمينه قطعات مورد نياز واحد توليدي ، كار مشابه سازي انجام شده است ؟
توضيح دهيد  خير     بلي                  



)پيوست كپي مستندات (آيا بخش تحقيق و توسعه در آن واحد وجود دارد ؟ 
توضيح دهيد  خير     بلي                   

سهم هزينه هاي تحقيق و توسعه به كل هزينه هاي جاري به چه ميزان است ؟ 

واحد توليدي محصول جديد داشته است ؟ 95آيا در سال 
توضيح دهيد  خير     بلي                 

)مستندات ارائه گردد . (تعداد محصوالت و ظرفيت آن ذكر شود  15در صورت پاسخ مثبت به سوال 
براي كاهش انرژي اقدامي صورت گرفته است ؟ 95آيا در سال 

توضيح دهيد  خير     بلي                 
سوال خصوص در اقدام انجام صورت ؟17در است بوده ميزان چه به انرژي كاهش ميزان ، ، ميزان كاهش انرژي به چه ميزان بوده است ؟ 17در صورت انجام اقدامي در خصوص سوال

بازسازي و نوسازي
اقدامي براي نوسازي و بازسازي واحد انجام شده است ؟ شرح دهيد  95آيا در سال 

كدام يك از رسانه هاي ذيل را جهت اطالع رساني و معرفي كاال استفاده نموده ايد ؟
رسانه هاي مجازي     رسانه هاي مكتوب      رسانه هاي شنيداري        رسانه هاي ديداري

آيا واحد توليدي صنعتي داراي سايت رسمي مي باشد ؟ 
خير          بلي 

                                                                    
نام و نام خانوادگي 

                                                                    
تاريخ تكميل 

                                                                    
امضاء


