
 

 

 

 9318سال  البیرنتی نوار آبیاریبندی تولیدکنندگان رتبه  هایشاخص 

 

 تشویقی    شود که دارای پروانه کاربرد عالمت استاندارد هایی انجام میبندی صرفاً برای شرکتاین رتبه

INSO 6775 عضویت در انجمن صنفی تولیدکنندگان لوله و ، گواهی مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی و

 اتیلن باشند. پلی اتصاالت

 مشخصات واحد تولیدی

 شهرستان: استان: نام شرکت:

 شناسه ملی: شماره ثبت:

 نام و نام خانوادگی مدیرعامل: کد اقتصادی:

 عامل:کد ملی مدیر  :مدیر عامل تلفن همراه

 تلفن همراه مدیر کارخانه: :کارخانه نام و نام خانوادگی مدیر

 تلفن همراه مدیر کنترل کیفیت: :کنترل کیفیتمدیر نام و نام خانوادگی

 آدرس دفتر مرکزی:

 فاکس: تلفن:

 آدرس کارخانه:

 فاکس: تلفن:

 

 



 

 28 از 2 صفحه
 

 

 9318 البیرنتی نوار آبیاریشاخص امتیازبندی تولیدکنندگان  

 38/0امتیاز کسب شده با لحاظ ضریب وزنی  امتیاز کسب شده حداکثر امتیاز عوامل پایداری و کنترل کیفیت محصول .9شاخص 

  50  تجهیزات آزمایشگاهی

 

  9  منابع انسانی واحد کنترل کیفیت و آزمایشگاه

  5  کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاهی

  5  ساختمان و محوطه آزمایشگاه و کنترل کیفیت

  10  گواهی نامه های آزمایشگاه

  11  سوابق و مستندات آزمایشگاه

  100 مجموع امتیاز 

 22/0امتیاز کسب شده با  لحاظ  ضریب وزنی  امتیاز کسب شده حداکثر امتیاز . تکنولوژی و توانمندی های تولید2شاخص 

  55 خطوط تولیدفنی مشخصات 

 

  7 تجهیزات جانبی

  6 نگهداری و تعمیراتسوابق و مستندات تولید و 

  11 منابع انسانی تولید

  4 ظرفیت اسمی تولید

  6 تنوع آبدهی قطره چکان نوار آبیاری

  10 ساختمان و محوطه تولید

  100 مجموع امتیاز 

 92/0با  لحاظ  ضریب وزنی امتیاز کسب شده  امتیاز کسب شده حداکثر امتیاز . نظام کیفیت و حسن شهرت3شاخص 

  45 (ISO 9001-2015)سامانه مدیریت کیفیت 

 

  10 های آموزشی انجمنهمکاری با انجمن و شرکت در دوره

  15 شرکت در نمایشگاه یا سمینار وزارت جهاد کشاورزی

  15 تحصیالت و تجارب مدیر عامل

  5 کارت بازرگانی

  100 مجموع امتیاز

 00/0امتیاز کسب شده با لحاظ ضریب وزنی  امتیاز کسب شده حداکثر امتیاز انبارش. 2شاخص 

  45 انبار، محوطه و شرایط انبارداری

 

نحوه چیدمان، انبارش و بسته بندی )مواد، محصول، 

 قطعات و تجهیزات تولید(
55  

  10 منابع انسانی انبار

  10 سوابق و مستندات سامانه انبارش

  100 امتیازمجموع 

 02/0امتیاز کسب شده با  لحاظ  ضریب وزنی  امتیاز کسب شده حداکثر امتیاز . توان مالی5شاخص 

   100 سرمایه ثبتی

  امتیاز نهایی



 

 28 از 3 صفحه
 

 

 

 . عوامل پایداری و کنترل کیفیت محصول9شاخص 

 کسب شده امتیاز حداکثر امتیاز عنوان

  50 تجهیزات آزمایشگاهی

  9 واحد کنترل کیفیت و آزمایشگاهمنابع انسانی 

  5 کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاهی

  5 ساختمان و محوطه آزمایشگاه و کنترل کیفیت

  10 های آزمایشگاهامهگواهین

  11 سوابق و مستندات آزمایشگاه

  100مجموع امتیاز از 

  53/0 امتیاز شاخص با لحاظ وزن

 10 53حداقل امتیاز از 

امتیاز را از این شاخص دریافت ننماید، پرونده آن شرکت، مورد بررسی قرار نخواهد  10ای حداقل چنانچه تولیدکننده: تذکر

 گرفت.
 

: توضیحات

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

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

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

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

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

 
 



 

 28 از 2 صفحه
 

 

 . تجهیزات آزمایشگاهی1-1جدول 

امتیاز  نوع آزمون ردیف

 آزمون

امتیاز کسب 

 شده

(1 (MFRنرخ جریان جرمی مذاب )     1
 5  

  1) 6 (OITگیری زمان القای اکسایش )اندازه    1

  4 درجه و نرخ پراکنش دوده 5

  4 مقدار دوده 4

 نوار یکبار مصرف - (ESCRمقاومت به رشد ترک ناشی از ترکیب تنش و محیط )    5
5 

 

 نوار چندبار مصرف - (ESCRمقاومت به رشد ترک ناشی از ترکیب تنش و محیط )    6

 ( و دبی به عنوان تابعی از فشار ورودی(cvیکنواختی دبی )ضریب تغییرات ) 7
11  

 (C° 5±40و دمای باال  C° 1±15 مقاومت به فشار هیدرولیکی )در دمای محیط 3

  5 مقاومت کششی 9

  5 فشار ترکیدگی    10

  1 کنترل ابعاد 11

  4 تجهیزات مرجع 11

  50 مجموع امتیازها

های غیر اروپایی در دار، امتیاز قرار داده شده برای دستگاه اروپایی تعیین شده و امتیاز آزمون برای دستگاههای ستارهدر ردیف (1

 شودضرب می 3/0ضریب 

 مراجعه شود. الفبرای امتیازدهی به پیوست 
 

 ......................................................................................................................................................................:توضیحات

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

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

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

 

 



 

 28 از 5 صفحه
 

 

 ه. منابع انسانی واحد کنترل کیفیت و آزمایشگا1-1جدول 

 امتیاز کسب شده امتیاز جایگاه جایگاه سازمانی ردیف

  5 (1 مدیر کنترل کیفیت 1

  5/1 (1 آزمایشگاهمدیر  1

  5/4 (ساعته بازرسی حین تولید 14پوشش ) (5 بازرس شیفت  5

  9 مجموع امتیازها
 :مدیر کنترل کیفیت (1

 امتیاز 1    حداقل مدرک کارشناسی در رشته های مهندسی پلیمر، مهندسی شیمی، مهندسی مکانیک و علوم پایه    -

 امتیاز 1    داشتن پروانه مدیر کنترل کیفیت از سازمان ملی استاندارد                                                                         -

 امتیاز 1                         شواهد و کیفیت اجرایی                                                                                                          -
 مدیر آزمایشگاه (1

 امتیاز 1    یه   حداقل مدرک کارشناسی در رشته های مهندسی پلیمر، مهندسی شیمی، مهندسی مکانیک و علوم پا -

 امتیاز 5/0          پلیمری                                                                            نوارهایسال سابقه کاردر زمینه  دوحداقل  -
 بازرس شیفت (5

 و گواهینامه برون/درون سازمانی اندازه گیری ابعاد توانایی استفاده از ابزارهای اندازه گیری ابعاد و دارای حکم سازمانی      
 

 ..................................................................................................................................................................:توضیحات

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 28 از 0 صفحه
 

 

 (1،1 . کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاهی5-1جدول 

 امتیاز کسب شده امتیاز موارد شدهموارد کالیبره  ردیف

  MFR 5/0سنج و قطر سوراخ دای دستگاه ها، زماندما، وزنه 1

  SN  15/0و   INبا مواد مرجع  DSCدمای دستگاه  1

  15/0 الم مرجع  5

  5/0 سنجو جریان (C50±900°)تا  (C50±550°) بازهدمای کوره الکتریکی پیرولیز در  4

  15/0 ترازوی دقیق 5

  15/0 برای نوار یکبار مصرف ESCRدما تجهیز آزمون  6

  5/0  (5گراف پایداری دمایی آون در دماهای تنظیمی آزمونو ESCR دمای دستگاه 7

  5/0 دستگاه یکنواختی جریان و مقاومت هیدرولیکی فشار، دما و تجهیز اندازه گیری دبی 3

  5/0 دستگاه مقاومت کششی نیرو و تجهیز اندازه گیری افزایش طول آزمونه 9

  5/0 دستگاه فشار ترکیدگی آب گراف پایداری دمایی تانک و فشار 10

  5/0 تجهیز اندازه گیری قطر داخلی و  میکرومتر 11

  5/0 تجهیزات مرجع 11

  5 مجموع امتیازها
 

 گردد.نیز حذف می 1-1در جدول  در صورتی که تجهیزی فاقد گواهینامه کالیبرسیون باشد، امتیاز مربوط به آن تجهیز (1
شرکت کالیبره   ISO 17025بایست در محدوده دامنه کاربرد گواهینامه کمیت )دما، فشار، زمان، طول و....( کالیبره شده می (1

 گیرد.کننده باشد، در غیر اینصورت امتیازی تعلق نمی
 .گیردبه آن تعلق می 7امتیاز ردیف درصورتی که تولید کننده تنها نوار آبیاری یکبار مصرف تولید نماید،  (5

 

......................................................................................................................................................................:توضیحات

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

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

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

 

 



 

 28 از 7 صفحه
 

 

 . ساختمان و محوطه آزمایشگاه و کنترل کیفیت4-1جدول 

 امتیاز کسب شده امتیاز شرط نوع شرایط ردیف

1 
و هایی که نیاز به شرایط متعارف آزمایشگاهی برای آزمون مناسب وجود فضای

  (1 اداری فضای
5 

 

  1 (1ها چیدمان دستگاه 1

  1 (5 تهویه مطبوع 5

  5 مجموع امتیازها

 امتیاز 1  کلیه آزمونها باید در شرایط متعارف آزمایشگاهی انجام شود.  به جز آزمونهای یکنواختی جریان و مقاومت هیدرولیکی (1

 امتیاز 1  بایست در فضای واحد کنترل کیفیت و آزمایشگاه باشد(.           فضای اداری و محل نگهداری مستندات و سوابق )می     
 متر باشد.سانتی 50ها باید بیش از آزمایشگاه فاصله بین دستگاه تجهیزاتدر چیدمان  (1
         در صورتی که آزمایشگاه فاقد سیستم تهویه مطبوع  – شرایط محیطیشامل سیستم سرمایش و گرمایش با قابلیت کنترل و پایش  (5

 گیرد.به آن تعلق نمی 4-1باشد امتیاز امتیاز جدول 
 

......................................................................................................................................................................:توضیحات

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

 های آزمایشگاهامهنی. گواه5-1جدول 

 امتیاز کسب شده امتیاز شرط نوع شرایط ردیف

  3 (1 17015 استانداردنامه یاهگو 1

   1 یکبار مصرف و چند بار مصرفنوارهای آبیاری  آبیاری برایتأییدیه سامانه های نوین  1

  10 مجموع امتیازها

 باشد. ((NACIسازمان ملی استاندارد ایران )مرکز ملی تایید صالحیت ایران )نامه باید مورد تأیید گواهی (1
 

......................................................................................................................................................................:توضیحات

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

 

 



 

 28 از 8 صفحه
 

 

 . سوابق و مستندات آزمایشگاه6-1جدول 

امتیاز  نوع سند ردیف

 سند

امتیاز 

 کسب شده

1 
اولیه و ها بر روی مواد طرح کیفیت مواد اولیه و سوابق بازرسی کاالی ورودی و ثبت نتایج آزمون

 (1 هانگهداری سالیانه آن
5/1 

 

  5/1 (1 طرح کیفیت حین فرایند )محصول در جریان تولید( و سوابق ثبت بازرسی کیفی حین تولید 1

5 
های انجام شده روی محصول طرح کیفیت محصول نهایی و سوابق ثبت و نگهداری نتایج آزمون

 (1 نهایی
5/1 

 

  5/1  به مشتری (Test Report)سوابق گزارش آزمون محصول نهایی  4

  5/0 ای کالیبراسیون تجهیزاتهای دورهفهرست تجهیزات و برنامه 5

6 
 (6775استاندارد ملی  1-1-9)بند   به همراه مستندات آزمون (CVارائه ضریب تغییرات )

CV<3%  (4 )3، امتیاز%≤CV<5%  (5 )5و  امتیاز%≤CV<7%  (1 )امتیاز 
4 

 

7 
استاندارد ملی  1-9)بند  به همراه مستندات آزمون نمودار دبی به عنوان تابعی از فشار ورودی

6775) 
1 

 

3 
 (6775استاندارد ملی  5-9)بند  به همراه مستندات آزمون (m) تعیین توان قطره چکان

0.2≤m<05  (3 )0.5، امتیاز≤m<0.7 (5 )و  امتیازm≥0.7 (1 )امتیاز 
3 

 

  5/0 (6775استاندارد  11-9)بند  به همراه مستندات آزمون تعیین شاخص دبی به عنوان تابعی از دما 9

  1 ( 6775استاندارد  11-9جدول طول خط نوار آبیاری بر اساس الزامات کارایی سامانه )بند  10

  11 مجموع امتیازها

 باشد. امتیاز می 1امتیاز و سوابق  5/0امتیاز طرح کیفیت  5و  1، 1در ردیف های  (1

 
 

....................................................................................................................................................................:توضیحات

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

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

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

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



 

 28 از 1 صفحه
 

 

 

 

 های تولید. تکنولوژی و توانمندی2شاخص 

 امتیاز کسب شده حداکثر امتیاز عنوان

  55 خطوط تولیدفنی مشخصات 

  7 تجهیزات جانبی

  6 سوابق و مستندات تولید و نگهداری و تعمیرات

  11 منابع انسانی تولید

  4 ظرفیت اسمی تولید

  6 آبدهی قطره چکان نوار آبیاریتنوع 

  10 ساختمان و محوطه تولید

  100مجموع امتیاز از 

  41/0امتیاز شاخص با لحاظ وزن 
 

 ............................................................................................................................................................:توضیحات

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

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

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

 

 



 

 28 از 90 صفحه
 

 

 

 .......................شماره البیرنتی)پالک ممتد( تولید نوار آبیاری  دستگاه

 .......................سال ساخت:                 ............................................. کشور و شرکت سازنده: 

 متر بر دقیقه  ................:  سرعت تولید        کیلوگرم بر ساعت      ................ظرفیت تولید اکسترودر : 

 کیلووات .............نوع و توان الکتروموتور اکسترودر:     ..................(: L/Dسبت قطر به طول ماردون )قطر ماردون و ن
 

 . مشخصات فنی خطوط تولید1-1جدول 

 مشخصات
امتیاز 

 مشخصه

امتیاز 

کسب 

 شده

 فرمینگ*
  1 سامانه کنترل و پایش دمای آب در حال چرخش درون فرمینگ 1

  5/1 نوار آبیاری در کنترل کشیدگی البیرنت  1

 اکسترودر*

  1 (Temperature Transmitter)وجود حسگر دمای مذاب روی اکسترودر  5

  1 (Pressure Transducer)وجود حسگر فشار مذاب روی اکسترودر  4

  1 (PID)سامانه کنترل و پایش دما نواحی مختلف اکسترودر و دای  5

  1 (Smooth feeding)سامانه کنترل خودکار دمای ناحیه خوراک دهی اکسترودر  6

  1 (Gravimetric dosing systemدوزینگ )سامانه هوشمند وزن سنجی  7

  1 )همگام سازی(جمع کن وکشنده  با ارتباط و هماهنگی کامل میان اکسترودر 3

  1 اسکرین چنجر 9

  1 (چکانهقطرجهت  تشخیص)کواکستروژن به منظور نشانه گذاری نوار آبیاری  10

  1 تهویه هوای مناسب جهت تابلو برق 11

  1 (1خط تولیدسال ساخت  11

تانک خالء و *

 خنک کننده

  1 سامانه قابلیت تنظیم اتوماتیک خالء  15

  1 سامانه شناسایی سوراخ )سنسور حباب( و هماهنگی آن با جمع کن 14

  1 خالء و محفظه تانکآب  دمایکنترل  15

  1 سیستم اینورتر پمپ خالء 16

  1 ونیبراسیآب در اطراف نوار قبل از کال لمیف کنواختی لیتشک 17

  1 پس از حمام خنک کننده نوار آبیاری خشک کن امانهس 13



 

 28 از 99 صفحه
 

 

جوش البیرنت و 

 پانچ*

  1 یکنترل جوشکار یدر لنز برا یفشار جوشکار میتنظ 19

  1 کنترل غیر تماسی مکان قطره چکان 11

  1 کنترل غیر تماسی مکان سوراخ قطره چکان 11

  1 کنترل مکان )محور افقی(حفره/شکاف در قطره چکان  15

  1 کنترل مکان )محور عمودی(حفره/شکاف در قطره چکان  14

  1 ( حفره/شکاف در قطره چکانZکنترل مکان )محور  15

  1 )همگام سازی(ارتباط و هماهنگی سامانه دوربین و جمع کن  16

  5/0 سیستم جمع آوری ضایعات پانچ 17

 کشنده*

  1 دو کشنده )قبل و بعد از سیستم پانچ(  13

  1 )همگام سازی(ارتباط و هماهنگی کشنده و جمع کن  19

  1 نوار آبیاریسامانه شمارشگر متراژ  50

  1 6775استاندارد ملی  1-6تجهیز نشانه گذاری واضح و دایمی اطالعات مطابق بند  51 نشانه گذاری

 جمع کن*

  1 جمع کن دوبل اتوماتیک 51

  1 قبل از جمع کن( نوار آبیاری Accumulatorانباره ) 55

  5/0 کیفیت بسته بندی )قرارگیری مناسب نوار درون کالف(  54

 بسته بندی
  1 تجهیز بسته بندی )اتوماتیک یا نیمه اتوماتیک( جهت شرینک کالف نوار آبیاری 55

  5/0 به منظور ردیابی محصول 6775استاندارد ملی  4-6نصب برچسب مطابق بند  56

  1 کالیبراسیون خط تولید 57 سایر موارد

  55 مجموع امتیازها
 گیرد.به بعد امتیازکامل تعلق می 1590نصف امتیاز و  1590تا  1530گیرد، بین هیچ امتیازی تعلق نمی 1530به سال ساخت قبل از   (1

 

 :تذکرها

ضررب   3/0غیر اروپایی امتیاز هرر ردیرف در    برای خطوط اروپایی در نظر گرفته شده است. برای خطوطدر ردیف های ستاره دار امتیاز  -

 ضرب شود. 4/0شود. در صورتی که سازنده دستگاه مشخص نبوده و دستگاه توسط تولید کننده مونتاژ شده باشد امتیاز هر ردیف در 
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 . تجهیزات جانبی1-1جدول 

 امتیاز کسب شده امتیاز تجهیز نوع تجهیز ردیف

  5                                        چیلر با قابلیت کنترل دما  کاریسامانه خنک  1

  1 ((RO)سختی گیر رزینی یا اسمز معکوس ) گیر آبدستگاه سختی 1

  7 مجموع امتیازها

 

......................................................................................................................................................................:توضیحات

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

 نگهداری و تعمیرات. سوابق و مستندات تولید و 5-1جدول 

 امتیاز کسب شده امتیاز سند نوع سند ردیف

  1 (1 )ابالغ تولید( بندی تولیدبرنامه زمان 1

  1 (1 نگهداریبرنامه سرویس و  1

  5 (5 شناسنامه تولید 5

  6 مجموع امتیازها

 بایست قابل ردیابی باشد.می فرآیند دریافت سفارش، برنامه تولید تا تحویل محصول به مشتری (1
 سوابق فنی امتیاز( و  1)اجرای آن در بخش تاسیسات و فنی و دستور العمل و یا روش اجرائی موجود در سیستم مدیریت کیفیت سازمان (1

 امتیاز( 1)  گذشتهمربوط به چند مورد سرویس و نگهداری از دوره و ماههای های مختلف موجود در بخش 
دمای آب تانک خالء و حمام خنک کننده، فشار ، فشار و دمای مذاب ،سیلندر و قالبهای حرارتی ) دمای زون ی تولیدشامل ثبت پارامترها (5

)شامل ثبت پارامترهای ابعادی، وضعیت ظاهری و نشانه  ، خود کنترلی واحد تولید(امتیاز 1) و شماره التنوع مواد  ،مشخصات نوار آبیاری ،خالء

 باشد.می امتیاز 1،های کنترلی دیگر آیتمواحد کنترل کیفیت در ابتدای تولید و توسط صحه گذاری  ،گذاری(
 

......................................................................................................................................................................:توضیحات

....................................................................................................................................................................................... 
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......................................................................................................................................................................:توضیحات

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

 

......................................................................................................................................................................:توضیحات

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

 . منابع انسانی تولید4-1جدول 

 امتیاز کسب شده امتیاز جایگاه جایگاه سازمانی ردیف

  5  (1مدیر تولید 1

  1 مسئول اجرای نگهداری و تعمیرات 1

  5 (1 امتیاز( 1سرشیفت )برای هر سرشیفت  5

  5 (5امتیاز( 5/0اپراتورها )هر اپراتور  4

  1 یک نفر  به ازای هر شیفت جایی و...(سایر )تغذیه مواد، بسته بندی، خدمات، جابه 5

  11 مجموع امتیازها

 -امتیاز( 5/0امتیاز( ، مدارک دیگر ) 1)  مهندسیدیر تولید دارای حداقل مدرک کارشناسی م (1

 امتیاز  55/0امتیاز: به ازای هرسال  1سال  6 و تداوم شغلی:  سابقه کار 
امتیاز در نظر گرفته شود تا  1امتیاز(. برای هر سر شیفت  5/0سال)  5امتیاز ( سابقه کار حداقل  5/0سر شیفت دارای حداقل مدرک دیپلم )   (1

 .امتیاز 5سقف 

 باید حداقل برابر با تعداد خطوط بعالوه یک باشد. تولیدی واحد تعداد اپراتورها  (5

 (1 تولیدسالیانه . ظرفیت اسمی 5-1جدول 

 امتیاز کسب شده محدودهامتیاز  محدوده ظرفیت اسمی تولید ردیف

  1 تن 100تا  ≤ظرفیت اسمی تولید  < تن 500   1

 1 تن 500تا  ≤ظرفیت اسمی تولید  < تن 1000   1

 5 تن 1000تا  ≤ظرفیت اسمی تولید  < تن 1500   5

 4 تن 1500 ≤ظرفیت اسمی تولید  4

  4 4مجموع امتیاز از 
بر اساس ظرفیت خطوط تولید امتیاز  ،% باشد50تولید بیش از  رفیت خطوط تولیدظو  پروانه بهره برداری در صورتی که اختالف ظرفیت اسمی (1

  شود.در نظر گرفته می
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 (1 البیرنتی  آبدهی نوار آبیاری. تنوع 6-1جدول 

 امتیاز کسب شده امتیاز محدوده قطره چکانآبدهی های  تنوع ردیف

  1  آبدهی قطره چکانتنوع  ≤ 1   1

  1 1 < قطره چکانآبدهی  تنوع ≤ 4   1

  1 4< آبدهی قطره چکانتنوع     5

  6 مجموع امتیازها
فرمینگ مربوط به نوار آبیاری را در کارخانه موجود باشد. در غیر اینصورت امتیازی واحد تولیدی می بایست تمامی تجهیزات  (1

 شود.در نظر گرفته نمی
 

......................................................................................................................................................................:توضیحات

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

 . ساختمان و محوطه تولید7-1جدول 

 امتیاز کسب شده امتیاز شرط شرایط ردیف

  3 (1 وضعیت سالن تولید 1

  1 (1 کف سازی مناسب 1

  10 مجموع امتیازها
وجود کانالهای مختص هدایت مجرای باد، آب رفت و برگشتی وانهای خنک کننده و کابلهای برق  امتیاز( 1خطوط تولید )ترازی چیدمان و هم (1

امتیاز( نور  1متر ) 6امتیاز(، چاه ارت )ا امتیاز( وسایل اطفاء حریق و جعبه کمک های اولیه )ا امتیاز( ارتفاع سالن حداقل  1با در پوش مناسب )

 امتیاز(  1متری بین خطوط تولید ) 5/1امتیاز( فاصله حداقل  1شنایی )مناسب و سیستم رو

 بایست کامال مسطح و صاف باشد.کف سالن می (1
 

......................................................................................................................................................................:توضیحات

....................................................................................................................................................................................... 
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 . نظام کیفیت و حسن شهرت3شاخص 

 امتیاز کسب شده حداکثر امتیاز عنوان

  45 (ISO 9001:2015)سامانه مدیریت کیفیت 

  10 های آموزشی انجمنبا انجمن و شرکت در دوره همکاری

  15 ( 1 وزارت جهاد کشاورزی یا سمینار شرکت در نمایشگاه

  15 تحصیالت و تجارب مدیر عامل

  5 کارت بازرگانی

   100مجموع امتیاز از 

   11/0امتیاز شاخص با لحاظ وزن 

 کند.وزارت جهاد کشاورزی کفایت مییا سمینار در یک نمایشگاه سالیانه شرکت  (1

 

......................................................................................................................................................................:توضیحات

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

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

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

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

....................................................................................................................................................................................... 
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 (ISO 9001-2015). سامانه مدیریت کیفیت 1-5جدول 

 امتیاز کسب شده امتیاز هر مورد موارد ردیف

  10 (1  گواهی سامانه مدیریت کیفیت 1

  15 (1رار آن در سازمانو استق نامه کیفیتنظام 1

  10 (1 مهندسی فروش 5

  11 مواد اولیه )سوابق و مستندات خرید( 4

  45 مجموع امتیازها

. جهت بررسی باشد ((NACIمرکز ملی تایید صالحیت ایران )سازمان ملی استاندارد ایران ) تاییدباید مورد  نهاد صادرکننده گواهینامه(  1

 مراجعه نمایید.  naciportal.isiri.gov.irتوانید به سایت نهادهای معتبر می

 گیرد.( باشد امتیازی تعلق نمی1( چنانچه واحد تولیدی فاقد گواهینامه معتبر )ردیف 1
 

......................................................................................................................................................................:توضیحات

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

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

 صنفی های آموزشی انجمنبا انجمن و شرکت در دوره همکاری. 1-5جدول 

 امتیاز کسب شده امتیاز هر مورد موارد ردیف

  10 شرکت در دو دوره آموزشی انجمن صنفی به صورت سالیانه 1

  5 شرکت در مجامع رسمی به صورت پیوسته 1

  4 انجمنشرکت در کمیته های  5

  5 انجمن انجام بموقع تعهدات مربوط به  4

  10 مجموع امتیازها
 

 ......................................................................................................................................................................توضیحات:

....................................................................................................................................................................................... 
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 . تحصیالت و تجارب مدیر عامل5-5جدول 

 شدهامتیاز کسب  امتیاز شرط شرایط ردیف

1 
 مدرک تحصیلی دانشگاهی

 )حداقل لیسانس(

 پایهمرتبط: مهندسی، مدیریت و علوم 

 5 امتیاز( 5)  )فیزیک، شیمی و ریاضی(

 

 امتیاز( 1)                           غیرمرتبط

  11 امتیاز( 4سال  5سابقه تولید )هر  1

  15 مجموع امتیازها

   

 ......................................................................................................................................................................توضیحات:

....................................................................................................................................................................................... 
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 . انبارش2شاخص  

 امتیاز کسب شده حداکثر امتیاز عنوان

  45 شرایط انبار و محوطه 

  55 نحوه چیدمان و انبارش )مواد، محصول، قطعات و تجهیزات تولید(

  10 منابع انسانی انبار

  10 سوابق و مستندات سامانه انبارش

  100مجموع امتیاز از 

  06/0امتیاز شاخص با لحاظ وزن 

 

 توضیحات:

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

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

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

....................................................................................................................................................................................... 
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 محوطه. شرایط انبار و 1-4جدول 

 امتیاز کسب شده امتیاز شرط شرایط ردیف

1 
ای در سوله سازی بتن، آسفالت یا کف پوشانبار مواد اولیه مسقف و محصور با کف

 مستقل از سالن تولید
10  

  10 انبار محصول مسقف و محصور با کف سازی بتن، آسفالت یا کف پوش 1

  5 کاالی غیرمنطبقاختصاص فضای مناسب و مجزا برای ضایعات و  5

  45 مجموع امتیازها

 

 ......................................................................................................................................................................:توضیحات

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

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

 . نحوه چیدمان و انبارش )مواد، محصول، قطعات و تجهیزات تولید(1-4جدول 

 امتیاز کسب شده امتیاز شرط شرایط ردیف

1 
تواند روی پالت قرار گیرد. )حداکثر سه ردیف پالت میمواد اولیه به ترتیب گرید روی 

 هم قرار گیرد(
10 

 

1 
زمین )آسفالت یا روی پالت و یا  کالف نوار آبیاری به تفکیک میزان آبدهی، سایز و...

 .بتن( عاری از مواد آسیب رسان قرارگیرند
10 

 

5 
و تجهیزات جانبی باید به تفکیک در  ، فرمینگکالیبراتور ،تجهیزات تولید شامل قالب

 فضای سرپوشیده مناسب )داخل قفسه یا روی پالت( باشد.
5 

 

  10 انبار قطعات و لوازم مصرفی مجزا و مسقف باشد. 4

  55 مجموع امتیازها

 

 ......................................................................................................................................................................:توضیحات

....................................................................................................................................................................................... 
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 . منابع انسانی انبار5-4جدول 

 امتیاز کسب شده امتیاز جایگاه جایگاه سازمانی ردیف

  4 مسئول انبار 1

  4 )حداقل دو نفر( پرسنل اداری انبار 1

  1 )هرشیفت یک امتیاز( (1رانندگان لیفتراک 5

  10 مجموع امتیازها

 گیرد.بایست دارای گواهینامه معتبر باشد، در غیر این صورت امتیازی تعلق نمیراننده لیفتراک می (1
        

......................................................................................................................................................................:توضیحات

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

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

 . سوابق و مستندات سامانه انبارش4-4جدول 

 امتیاز کسب شده امتیاز سند نوع سند ردیف

1 

 سوابق ورود و خروج مواد اولیه و محصول نهایی:

 تأییدیه کنترل کیفیت شرکت در خصوص مواد اولیه ورودی

 سوابق تحویل مواد اولیه به خط تولید

 )منطبق یا غیر منطبق( از تولید به انبارسوابق تحویل محصول 

 سوابق برگ خروج کاال

3 

 امتیاز( 1)هرمورد 
 

1 
های خرید )مواد اولیه، کاالهای مصرفی، قطعات یدکی، سوابق درخواست

 تجهیزات آزمایشگاهی و تولید و...(
1  

  10 مجموع امتیازها

     

......................................................................................................................................................................:توضیحات

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

....................................................................................................................................................................................... 
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 . توان مالی5شاخص 

 امتیاز کسب شده حداکثر امتیاز سرمایه ثبتی بازه ردیف

  50 تومان 000/000/100 ≤سرمایه ثبتی  <تومان  000/000/500 1

  50 تومان 000/000/500 ≤سرمایه ثبتی  <تومان  000/000/000/1 1

  65 تومان 000/000/000/1 ≤سرمایه ثبتی  <تومان  000/000/000/1 5

  35 تومان 000/000/000/1 ≤سرمایه ثبتی  <تومان  000/000/000/5 4

  100 تومان 000/000/000/5 ≤سرمایه ثبتی  5

  100مجموع امتیاز از 

  01/0امتیاز شاخص با لحاظ وزن 

 میلیون تومان فاقد امتیاز است. 100: سرمایه ثبتی کمتر از تذکر

 

 ......................................................................................................................................................................:توضیحات

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

و در صنورت  کنن   یید میهای مربوطه را تأ... صحت مندرجات این فرم و پیوست................................اینجانب .......................................... مدیر عامل شرکت ....

به حنف  ننام اینن     توانند نسبتاتیلن میلوله و اتصاالت پلیکنندگان های نوین آبیاری و انجمن صنفی تولیدوجود هرگونه مغایرت، دفتر توسعه سامانه

 یید، اقدام نمایند.های مورد تأکتشرکت از فهرست شر

 ء و مهر شرکتامضاتاریخ، 
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 (9-9پیوست الف )جدول   

 تجهیزات آزمایشگاهی موجود در کارخانه با ذکر مشخصات، شرکت سازنده و سال ساخت
 

 امتیاز( MFR( )5نرخ جریان جرمی مذاب ) .1

بنا حنداک ر   زمنان سنن    و مجهز به  C 1/0° های نظی  دمای آزمون در گام( با قابلیت تMFRدستگاه پالستومتر ). 1-1

و کاتر اتوماتیک )در صورت عدم نصب تایمر و کاتر به روی دسنتگاه پالسنتومتر، تنایمر و    زمان برش  %  ±1 خطای

 امتیاز( 3کاتر متناسب با الزامات استاندارد روش آزمون موجود باشد( )

 امتیاز( 1داشتن سیلندر( ))برای عمود نگه MFR. تراز مخصوص سیلندر دستگاه 1-2

 MFR( برای کنترل قطر سوراخ دای دستگاه 00/2 -1/2( با قطر پین )Go – No Goنرو ) –. گی  )سنجه( برو 1-3

 امتیاز( 1) 

 گردد.، یک امتیاز کسر میg 001/0: در صورت عدم وجود ترازوی دقیق با درستی 1یادآوری

 

 امتیاز(  OIT( )6گیری زمان القای اکسایش )اندازه .1

  C3/0±° و پایداری دمایی  C300°دهی حداقل تا با قابلیت حرارت OITبرای اندازه گیری  DSC. دستگاه 2-1

 امتیاز( 4)

 امتیازml/min (5±50( )1 )سنجی های ازت و اکسیژن با قابلیت جریانسن ( گاز. فلومتر )جریان2-2

 امتیاز( 1)دارای گواهینامه کالیبراسیون  SNو   IN. مواد مرجع 2-3

درصد به همنراه گوهینامنه شنرکت     5/00با خلوص اکسیژن گاز جود کپسول گاز نیتروژن و : در صورت عدم و1یادآوری

 گردد.کسر میامتیاز یک  ،سازنده

 گردد.کسر می امتیاز ، یکg 0001/0 درستی: در صورت عدم وجود ترازوی دقیق با 2یادآوری
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 امتیاز( 4و نرخ پراکنش دوده ) درجه .5

 امتیاز( 2) برابر و مجهز به دوربین دیجیتالی جهت عکس گرفتن 100. میکروسکوپ نوری با بزرگنمایی حداقل 3-1

 امتیاز( 5/1های دوده با قابلیت کالیبراسیون )افزار تحلیل ذرات و کلوخه. کامپیوتر و نرم3-2

 امتیاز( 5/0. الم مرجع مدرج )3-3

 شود.در صورت عدم وجود دوربین دیجیتال و نرم افزار، امتیازی در نظر گرفته نمییادآوری: 

 

 امتیاز( 4مقدار دوده ) .4

 امتیاز( C° 50±000( )2دهی تا دمای ). کوره الکتریکی پیرولیز با قابلیت حرارت4-1

 امتیازmL/min200 (1 ) تا  100در گستره ISO 9094بندی متناسب با الزامات استاندارد ینهسن  با ز. جریان4-2

 امتیاز( 5/0. دسیکاتور )4-3

 امتیاز( 5/0. تله اکسیژن )4-4

درصد به همراه گوهینامنه شنرکت سنازنده ینک      00/00: در صورت عدم وجود کپسول گاز نیتروژن با خلوص 1یادآوری

 گردد.امتیاز کسر می

 گردد.، یک امتیاز کسر میg 0001/0: در صورت عدم وجود ترازوی دقیق با درستی 2یادآوری

 

       متیاز( 1)  نوار یکبار مصرف -( ESCRمقاومت به رشد ترک ناشی از ترکیب تنش و محیط )  .5

 امتیازC2 ±00 (1 )°  . دستگاه با قابلیت حفظ دما در 5-1

 امتیاز( 1). دستگاه همزن مغناطیسی به منظور آماده سازی محلول 5-2

 

 امتیاز( 5نوار چندبار مصرف  ) -( ESCRمقاومت به رشد ترک ناشی از ترکیب تنش و محیط ) .6

 امتیازC°5/0±50 (1 )دما در محدوده مخزن مایع با قابلیت حفظ  .9-1

 امتیاز( 1) متر( میلی2.5±38(× )0.08±13. قالب مستطیلی شکل با ابعاد )9-2
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 امتیازC 1± (1 )°آون حرارتی دارای دماسن  با قابلیت نمایش دما با درستی حداقل. 9-3

 .گیردبه آن تعلق می 6امتیاز بند  5درصورتی که تولید کننده تنها نوار آبیاری یکبار مصرف تولید نماید، یادآوری: 

 

 متیاز( 11)             به عنوان تابعی از فشار ورودی(( و دبی cvیکنواختی دبی )ضریب تغییرات ) .7

 (C° 5±40و دمای باال  C° 1±15 مقاومت به فشار هیدرولیکی )در دمای محیط .3

 

 امتیاز( 4)برابر فشار اسمی نوار آبیاری  2تا  5/0دستگاه با قابلیت اعمال فشار بین . 0-1

 امتیاز( 2) تنظیمیفشار   ±2قابلیت حفظ فشار در محدوده % . 0-2

 امتیاز( 1)  دارواحد قطره چکان 25. دستگاه با طول مناسب جهت آزمون نوار آبیاری شامل 0-3

 امتیاز( 1) 200تا  150صافی با مش مجهز به  ((RO)سختی گیر رزینی یا اسمز معکوس ) آب سامانه تصفیه .0-4

 امتیازC° 2±23 (1 )با قابلیت حفظ دما در محدوده . مخزن آب 0-5

 امتیازC° 3±40 (1 )با قابلیت حفظ دما در محدوده . مخزن آب 0-9

 امتیاز( 1) بار 01/0فشار با درستی  اندازه گیری. قابلیت 0-0

 امتیاز( 1) ±5/0%  اندازه گیری دبی با خطای حداک ر 0-8

 متیاز(ا 5) مقاومت کششی .9

نینوتن( بنا    1به نیروسن  با درستی حنداقل   دستگاه بارگفاری کششی با قابلیت اعمال نیروی کششی ثابت )مجهز. 0-1

 امتیاز( 2)  ±2% رواداری 

( بنا درسنتی   به منظور محاسبه درصد افزایش طول در نوارهنای چنندبار مصنر    )اندازه گیری طول مناسب وسیله  0-2

 (امتیاز 1) میلیمتر 05/0

بنا اسنتفاده از وزننه هنا ینا ینک سنیلندر        یادآوری: نیروی کششی میتواند به طور مستقی  یا از طریق یک اهرم بنازویی،  

 بارگفاری شده با سیال اعمال شود.
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 متیاز( 5) ترکیدگیفشار  .10

زمنان و حنداک ر   و ثبت   % ±1 فشار با دقت افزایش پیوستهدستگاه مولد و کنترل فشار هیدرواستاتیک با قابلیت . 10-1

 امتیاز( 3)فشار ترکیدگی 

 امتیازC° 2±23 (1 )مخزن آب با قابلیت حفظ دما در محدوده . 10-2

 امتیاز( 1قابلیت ثبت نقاط فشار و دما در مدت آزمون با نمایش گرا  ). 10-3

 امتیاز( 1گیری ابعاد )اندازه .11

 امتیاز( 1) (9005استاندارد  3-4-0بند )مطابق  میلیمتر 05/0با درستی  اندازه گیری قطر داخلی نوار آبیاری ابزار. 11-1

 امتیاز( 1) متریمیل 001/0درستی  باو یا تجهیز مشابه  میکرومتر. 11-2

 

 امتیاز(  4تجهیزات مرجع ) .11

  دماسن  و ، فشارسن طول های سنجهشامل جعبه وزنه، بلوک

 

 توجه: *

  افزاری باشند.های آزمایشگاهی باید دارای کاتالوگ سخت )چاپ شده( یا نرمکلیه دستگاه -1



 

 28 از 20 صفحه
 

 

 (9-2ب )جدول پیوست 

 کالیبراسیون خطوط تولید

 

 مناطق حرارتی و سیلندر و قالب بوسیله ابزار مرجع گفاریکالیبراسیون یا صحه -1

 خالءهای فشار گی  بوسیله ابزار مرجع گفاریکالیبراسیون یا صحه -1

 کاریو خنک خالءهای های آب تانکدماسن  بوسیله ابزار مرجعگفاری کالیبراسیون یا صحه -5
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 9318سال  فهرست مدارک ضروری برای خود اظهاری
 

  9شاخص 

 پیوست تأییدیه سازمان ملی استاندارد برای مدیر کنترل کیفی (1)ردیف  1-1جدول 

 ها()تمام ردیف 1-1جدول 
پیوست فهرست بیمه و مدرک تحصیلی مرتبط برای تمام منابع انسانی واحد کنترل کیفی و 

 آزمایشگاه

 های کالیبراسیوننامهپیوست گواهی ها(ردیف)تمام  5-1جدول 

 عکس 6تا  4پیوست  ها()تمام ردیف 4-1جدول 

 17015نامه پیوست گواهی (1)ردیف  5-1جدول 

 نوارهای آبیاری یکبار مصرف و چند بار مصرف تأییدیه سامانه های نوین آبیاری برایپیوست  (1)ردیف 5-1جدول 

 کیفیت مواد اولیهپیوست طرح  (1)ردیف  6-1جدول 

 پیوست طرح کیفیت حین فرآیند (1)ردیف  6-1جدول 

 پیوست طرح کیفیت محصول نهایی (5)ردیف  6-1جدول 

 (4)ردیف  6-1جدول 

های آب و خاک با ذکر مشخصات خریدار و سال اخیر طرح 5های نمونه از سفارش یکحداقل 

های سوابق طرح"باید دارای  گردد. همچنین نمونه سوابق گزارش آزمون محصول نهایی پیوست

 های اخیر است(.نیز باشد )اولویت با سفارشات سال "کیفیت

 ای کالیبراسیونهای دورهپیوست فهرست تجهیزات و برنامه (5)ردیف  6-1جدول 

 کلیه مستندات آزمون  و محاسبه پارامترها (10الی  6)ردیف  6-1جدول 

  2شاخص 

 مستندات و تصاویر کامل از خطوط تولید نوار آبیاری  1-1جدول 

 های کالیبراسیوننامهپیوست گواهی (57)ردیف 1-1جدول 

 عکس 6تا  4پیوست  1-1جدول 

 "های کیفیتنمونه دارای سوابق طرح"بندی تولید برای پیوست سوابق برنامه زمان (1)ردیف  5-1جدول 

 برنامه سرویس و نگهداریپیوست سوابق  (1)ردیف  5-1جدول 

 "های کیفیتنمونه دارای سوابق طرح"پیوست سوابق شناسنامه تولید برای  (5)ردیف  5-1جدول 

 پیوست فهرست بیمه و مدرک تحصیلی ها()تمام ردیف 4-1جدول 

 برداریپیوست تصویر پروانه بهره (1)ردیف  5-1جدول 

 عکس 6تا  4پیوست  ها()تمام ردیف 7-1جدول 
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  3شاخص 

 (ISO 9001نامه سامانه مدیریت کیفیت )از قبیل پیوست گواهی (1)ردیف  1-5جدول 

 نامه کیفیتپیوست چارت سازمانی همراه با نظام (1)ردیف  1-5جدول 

 (5)ردیف  1-5جدول 
های های آب و خاک سازماننظر و رضایتمندی مشتری )طرحهای اظهارعدد از فرم 5پیوست 

 93و  97دولتی( برای سال 

  "های کیفیتنمونه دارای سوابق طرح"پیوست مستندات برای نشان دادن قابلیت ردیابی  (4و 1)ردیف  1-5جدول 

 (1)ردیف  1-5جدول 
و  های آموزشی انجمن صنفی تولیدکنندگان لولههای شرکت در دورهپیوست تصویر گواهی نامه

 اتیلن اتصاالت پلی

 پیوست مدرک تحصیلی مدیرعامل (1)ردیف  5-5جدول 

 پیوست مدارک معتبر بیان کننده سابقه تولید (1)ردیف  5-5جدول 

 پیوست تأییدیه شرکت در نمایشگاه یا سمینار جهاد کشاورزی (15)جدول صفحه  5ردیف 

 پیوست تصویر کارت بازرگانی (15)جدول صفحه  5ردیف 

  2شاخص 

 عکس 6تا  4پیوست  ها()تمام ردیف 1-4جدول 

 عکس 6تا  4پیوست  ها()تمام ردیف 1-4جدول 

 پیوست فهرست بیمه تمامی منابع انسانی ها()تمام ردیف 5-4جدول 

 (1)ردیف  4-4جدول 
های نمونه دارای سوابق طرح"پیوست سوابق ورود و خروج مواد اولیه و محصول نهایی برای

 "کیفیت

 "های کیفیتنمونه دارای سوابق طرح"های خرید برایسوابق درخواستپیوست  (1)ردیف  4-4جدول 

  5شاخص 

 پیوست تصویر روزنامه رسمی در خصوص آخرین وضعیت سرمایه ثبتی شرکت  1ردیف 

 

 


