
 

 

 

 

 

اتیلنی  جوشی )جوش لب به لب(پلیاتصاالت بندی تولیدکنندگان رتبه هایشاخص

 8931سال  - دارای نری

  و تشویقیدارای پروانه کاربرد عالمت استاندارد  که شودمیهایی انجام برای شرکت بندی صرفاًرتبهاین 

 اتیلن باشند. کنندگان لوله و اتصاالت پلیانجمن صنفی تولید عضویت در

 

 مشخصات واحد تولیدی

 شهرستان: استان: نام شرکت:

 شناسه ملی: شماره ثبت:

 نام و نام خانوادگی مدیرعامل: کد اقتصادی:

 کد ملی مدیر عامل: :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:

 



 

 22 از 2 صفحه
 

 

 8931 سال -اتیلنی دارای نری اتصاالت جوشی )جوش لب به لب(پلیشاخص امتیازبندی تولیدکنندگان 

 05/5امتیاز کسب شده با لحاظ ضریب وزنی  امتیاز کسب شده حداکثر امتیاز عوامل پایداری و کنترل کیفیت محصول .8شاخص 

  55 تجهیزات آزمایشگاهی

 

  21 منابع انسانی واحد کنترل کیفیت و آزمایشگاه

  7 کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاهی

  7 ساختمان و محوطه آزمایشگاه و کنترل کیفیت

  21  گواهی نامه های آزمایشگاه

  9 سوابق و مستندات آزمایشگاه

  211 مجموع امتیاز 

 95/5امتیاز کسب شده با  لحاظ  ضریب وزنی  امتیاز کسب شده حداکثر امتیاز . تکنولوژی و توانمندی های تولید2شاخص 

  27 خطوط تولیدفنی مشخصات 

 

  7 تجهیزات جانبی

  6 نگهداری و تعمیراتسوابق و مستندات تولید و 

  21 منابع انسانی تولید

  11 تولیدی سایز اتصاالتتنوع در 

  12 تنوع در نوع اتصاالت تولیدی

  21 ساختمان و محوطه تولید

  211 مجموع امتیاز 

 82/5کسب شده با  لحاظ  ضریب وزنی امتیاز  امتیاز کسب شده حداکثر امتیاز . نظام کیفیت و حسن شهرت9شاخص 

  55 (ISO 9001-2015)سامانه مدیریت کیفیت 

 

  11 های آموزشی انجمنهمکاری با انجمن و شرکت در دوره

  25 شرکت در نمایشگاه یا سمینار وزارت جهاد کشاورزی

  25 تحصیالت و تجارب مدیر عامل

  5 کارت بازرگانی

  211 مجموع امتیاز

 50/5امتیاز کسب شده با لحاظ ضریب وزنی  امتیاز کسب شده حداکثر امتیاز . انبارش4شاخص 

  55 انبار، محوطه و شرایط انبارداری

 

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

 قطعات و تجهیزات تولید(
55  

  21 منابع انسانی انبار

  21 سوابق و مستندات سامانه انبارش

  211 مجموع امتیاز

 52/5امتیاز کسب شده با  لحاظ  ضریب وزنی  امتیاز کسب شده حداکثر امتیاز . توان مالی0شاخص 

   211 سرمایه ثبتی

  امتیاز نهایی
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 . عوامل پایداری و کنترل کیفیت محصول8شاخص 

 کسب شده امتیاز حداکثر امتیاز عنوان

  55 تجهیزات آزمایشگاهی

  21 انسانی واحد کنترل کیفیت و آزمایشگاهمنابع 

  7 کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاهی

  7 ساختمان و محوطه آزمایشگاه و کنترل کیفیت

  21 های آزمایشگاهامهگواهین

  9 سوابق و مستندات آزمایشگاه

  211مجموع امتیاز از 

  51/1 امتیاز شاخص با لحاظ وزن

 16 51حداقل امتیاز از 

امتیاز را از این شاخص دریافت ننماید، پرونده آن شرکت، مورد بررسی قرار نخواهد  16ای حداقل : چنانچه تولیدکنندهتذکر

 گرفت.
 

: توضیحات

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

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

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

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

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

.......................................................................................................................................................................................   
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 . تجهیزات آزمایشگاهی2-2جدول 

 امتیاز کسب شده امتیاز آزمون نوع آزمون ردیف

  21 (2 استحکام هیدرواستاتیکی * 2

  21 (2 * آزمون کشش 1

(2 (MFR* نرخ جریان جرمی مذاب ) 5
 5  

  2) 7 (OITگیری زمان القای اکسایش )* اندازه 5

  1 چگالی 5

  5 درجه و نرخ پراکنش دوده 6

  5 مقدار دوده 7

  1 کنترل ابعاد 2

  5 تجهیزات مرجع 9

21 DSC 1  

  1 دستگاه جوش لب به لب متناسب با سایز تولیدی  22

  55 مجموع امتیازها

های غیر اروپایی در شده برای دستگاه اروپایی تعیین شده و امتیاز آزمون برای دستگاهدار، امتیاز قرار داده های ستارهدر ردیف (2

 شودضرب می 2/1ضریب 

 مراجعه شود. الفبرای امتیازدهی به پیوست 
 

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

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

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

...................................................................................................................................................................................... 
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 اه. منابع انسانی واحد کنترل کیفیت و آزمایشگ1-2جدول 

 امتیاز کسب شده امتیاز جایگاه جایگاه سازمانی ردیف

  5 (2 مدیر کنترل کیفیت 2

  1 (1 آزمایشگاهمدیر  1

  6 (ساعته بازرسی حین تولید 15پوشش ) (5 بازرس شیفت  5

  21 مجموع امتیازها
 :مدیر کنترل کیفیت (2

 امتیاز 2    حداقل مدرک کارشناسی در رشته های مهندسی پلیمر، مهندسی شیمی، مهندسی مکانیک و علوم پایه    -

 امتیاز 2پلیمری                                                                                       اتصاالتحداقل سه سال سابقه کاردر زمینه  -

 امتیاز 2    داشتن پروانه مدیر کنترل کیفیت از سازمان ملی استاندارد                                                                         -

 امتیاز 2                                شواهد و کیفیت اجرایی                                                                                                   -
 مدیر آزمایشگاه (1

 امتیاز 2    حداقل مدرک کارشناسی در رشته های مهندسی پلیمر، مهندسی شیمی، مهندسی مکانیک و علوم پایه    -

 امتیاز 2پلیمری                                                                                       اتصاالت حداقل سه سال سابقه کاردر زمینه -
 بازرس شیفت (5

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................................................... 
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 (2،1 . کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاهی5-2جدول 

 امتیاز موارد موارد کالیبره شده ردیف
امتیاز کسب 

 شده

  75/1 سنج جریان و (C51±911°)تا  (C51±551°) بازهدمای کوره الکتریکی پیرولیز در  2

  15/1 الم مرجع  1

  MFR  2سنج و قطر سوراخ دای دستگاه ها، زماندما، وزنه 5

  SN  5/1و   INبا مواد مرجع  DSCدمای دستگاه  5

  2 و جابجایی اکستنسیومتر جایی و سرعت دستگاه کششنیرو، جابه 5

  75/1 های سرد و گرم هیدرواستاتیکهای فشار، گراف پایداری دمایی تانککانال 6

  5/1 ترازوی دقیق 7

  75/1 دستگاه جوش لب به لب سنجه فشار و ترمومتر 2

  5/1 هاسیرکومترها و کولیس 21

  2 تجهیزات مرجع 22

  7 مجموع امتیازها
 

 گردد.نیز حذف می 2-2تجهیزی فاقد گواهینامه کالیبرسیون باشد، امتیاز مربوط به آن تجهیز در جدول در صورتی که  (2
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
 

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

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

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

....................................................................................................................................................................................... 
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 . ساختمان و محوطه آزمایشگاه و کنترل کیفیت5-2جدول 

 امتیاز کسب شده امتیاز شرط نوع شرایط ردیف

2 
هایی که نیاز به شرایط متعارف آزمایشگاهی وجود دو فضای مستقل برای آزمون

  (2 اداری و فضای
5 

 

  2 (1ها چیدمان دستگاه 1

  1 (5 تهویه مطبوع 5

  7 مجموع امتیازها

 امتیاز 5         آزمون هیدرواستاتیک باید در فضای مستقل قرار داشته باشد. آزمون درصد دوده باید در زیر هواکش انجام شود. (2

 امتیاز 2بایست در فضای واحد کنترل کیفیت و آزمایشگاه باشد(.             فضای اداری و محل نگهداری مستندات و سوابق )می     

 یز در نظر گرفته شود.فضای مناسب جهت نگهداری نمونه شاهد و آزمون شده ن     
 متر باشد.سانتی 51ها 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 5-2باشد امتیاز جدول 
 

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

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

 های آزمایشگاهامهنی. گواه5-2جدول 

 امتیاز کسب شده امتیاز شرط نوع شرایط ردیف

  2 (2 27115 استانداردنامه یاهگو 2

   1 جوشی لب به لباتصاالت برای  مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزیتأییدیه  1

  21 مجموع امتیازها

 باشد. ((NACIسازمان ملی استاندارد ایران )مرکز ملی تایید صالحیت ایران )نامه باید مورد تأیید گواهی (2
 

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

....................................................................................................................................................................................... 
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 . سوابق و مستندات آزمایشگاه6-2جدول 

 امتیاز کسب شده امتیاز سند نوع سند ردیف

2 
ها بر یج آزمونو ثبت نتا ورودیسوابق بازرسی کاالی طرح کیفیت مواد اولیه و 

 (2،1 هاو نگهداری سالیانه آنمواد اولیه روی 
1 

 

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

 (2،1 حین تولید
1 

 

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

 (2،1 شده روی محصول نهایی
1 

 

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

  2 (25517-5مستندات الزامات کارایی سامانه )مطابق با استاندارد ملی  5

  9 مجموع امتیازها

 باشد. امتیاز می 5/2امتیاز و سوابق  5/1امتیاز طرح کیفیت  5و  1، 2در ردیف های  (2
مستندات سه سال گذشته بررسی گردد. در صورتی مدت زمان تاسیس کارخانه کمتر از سه سال باشد، بایست حداقل می (1

 گیرد.امتیاز متناسب با مدت زمان کارکرد تعلق می
 

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

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

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

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

..................................................................................................................................................................................... 
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 های تولید. تکنولوژی و توانمندی2شاخص 

 امتیاز کسب شده حداکثر امتیاز عنوان

  27 خطوط تولیدفنی مشخصات 

  7 تجهیزات جانبی

  6 و مستندات تولید و نگهداری و تعمیراتسوابق 

  21 منابع انسانی تولید

  11 تولیدی اتصاالت سایزتنوع در 

  12 تولیدی اتصاالت نوعتنوع در 

  21 ساختمان و محوطه تولید

  211مجموع امتیاز از 

  51/1امتیاز شاخص با لحاظ وزن 
 

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

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

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

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

............................................................................................................................................................................. 
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 ..........................شماره  تزریقدستگاه 

            کیلوگرم بر ساعت     ................:  تزریقظرفیت تولید              ......................... ....................کشور و شرکت سازنده: 

                              ............(: L/Dنسبت قطر به طول ماردون )                                        میلیمتر ......................قطر ماردون: 

 کیلووات .............توان الکتروموتور اکسترودر:  نوع و
 

 تزریقخطوط فنی . مشخصات 2-1جدول 

 مشخصات
امتیاز 

 مشخصه

امتیاز 

 کسب شده

 تزریق

  1 (Temperature Transmitter) دستگاه تزریقوجود حسگر دمای مذاب روی  2

  5 (Pressure Transducer) دستگاه تزریقوجود حسگر فشار مذاب روی  1

  1 (PID) سیلندر دستگاه تزریقسامانه کنترل و پایش دما نواحی مختلف  5

  2 (Smooth feeding) تزریقسامانه کنترل خودکار دمای ناحیه خوراک دهی  5

  1 سامانه کنترل و پایش فشار، زمان و سرعت تزریق 5

  1 سامانه ثبت اطالعات فرایند تزریق هر محصول در دستگاه تزریق 6

  5 (2دستگاه تزریقسال ساخت  7

  2 کالیبراسیون خط تولید 2

  27 مجموع امتیازها
  امتیااز تعلاق    5به بعد  2591امتیاز و  5/2 2591تا  2521گیرد، بین هیچ امتیازی تعلق نمی 2521قبل از  دستگاه تزریقبه سال ساخت    (2

 گیرد.می

  :روش امتیازدهی

در صورتی که تعداد خطوط کمتار   .وط درج گرددطهر خط جداگانه امتیازدهی و معدل امتیاز خباشد. می 5حداقل تعداد خطوط تولید  (2

 شود.تقسیم می 5از سه خط تولید باشد مجموع امتیازات بر 

 جهت فرایند رتبه بندی معرفی نماید.خط تولیدی را  6تواند تعداد تولید کننده می ،باشد 6در صورتی که تعداد خطوط بیش از  (1
  

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

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

....................................................................................................................................................................................... 
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 . تجهیزات جانبی1-1جدول 

 امتیاز کسب شده امتیاز تجهیز نوع تجهیز ردیف

2 
که قابلیت رطوبت زدایی مواد اولیه  دستگاه تزریقخشک کن)دستگاه مستقل از 

 (1(یا نصب شده بر روی دستگاه تزریق را دارا باشد
5 

 

  5                                    چیلر با قابلیت کنترل دما  کاریسامانه خنک  1

  7 مجموع امتیازها

 

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

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

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

 امتیاز کسب شده امتیاز سند نوع سند ردیف

  2 (2 )ابالغ تولید( بندی تولیدبرنامه زمان 2

  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 (2
سوابق فنی امتیاز( و  2)اجرای آن در بخش تاسیسات و فنی و دستور العمل و یا روش اجرائی موجود در سیستم مدیریت کیفیت سازمان (1

 امتیاز( 2) گذشتهمربوط به چند مورد سرویس و نگهداری از دوره و ماههای های مختلف موجود در بخش 
فشار و سرعت  سرعت تزریق،، زمان تزریق و خنک کاری ،، فشار و دمای مذابسیلندرهای حرارتی )دمای زون ی تولیدشامل ثبت پارامترها (5

)شامل ثبت پارامترهای ابعادی، وضعیت ظاهری و نشانه  ، خود کنترلی واحد تولید(امتیاز 5/2) و شماره الت نوع مواد  ،سایز اسمی تولید بارگیری،

 باشد.می امتیاز 5/2،های کنترلی دیگر آیتمواحد کنترل کیفیت در ابتدای تولید و توسط صحه گذاری  ،گذاری(
 

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

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

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

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

 (2،1 تولیدی اتصاالت سایزدر . تنوع 5-1جدول 

 امتیاز کسب شده محدودهامتیاز  تولیدیاتصاالت  سایزمحدوده  ردیف

2 75mm > 20 ≤ سایز اتصاالتmm 5  

1 160mm >  75 ≤سایز اتصاالتmm 5  

5 250mm >  160 ≤سایز اتصاالتmm 5  

5 400mm >  250 ≤سایز اتصاالتmm 5  

  400mm 5 ≤سایز اتصاالت  5

  11 مجموع امتیازها

 بررسی شود.تشویقی پروانه معتبر کاربرد عالمت استاندارد  (2 
واحد تولیدی می بایست تمامی تجهیزات و متعلقات تولید سایزهایی را که مدعی ساخت آن می باشد را در انبار قطعات خود  (1

  باشد.داشته 
 

 . منابع انسانی تولید5-1جدول 

 امتیاز کسب شده امتیاز جایگاه جایگاه سازمانی ردیف

  5  (2مدیر تولید 2

  1 مسئول اجرای نگهداری و تعمیرات 1

  5 (1 امتیاز( 2سرشیفت )برای هر سرشیفت  5

  5 (5امتیاز( 5/1اپراتورها )هر اپراتور  5

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

  21 مجموع امتیازها

                                                                   امتیاز(  5/1امتیاز( ، مدارک دیگر ) 2)  مهندسیدیر تولید دارای حداقل مدرک کارشناسی م   (2

 امتیاز  55/1امتیاز: به ازای هرسال  1سال  6 و تداوم شغلی: سابقه کار
امتیاز در نظر  2امتیاز(. برای هر سر شیفت  5/1سال)  5امتیاز ( سابقه کار حداقل  5/1دارای حداقل مدرک دیپلم )سر شیفت    (1

 .امتیاز 5گرفته شود تا سقف 

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



 

 22 از 89 صفحه
 

 

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

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

 

  تولیدی اتصاالت نوع. تنوع در 6-1جدول 

(1، 2نوع اتصال ردیف
 امتیاز کسب شده نوع اتصالامتیاز  

  5/5 مساوی سه راهی 2

  5/5 سه راهی تبدیل 1

  5/5 تبدیل یک پله  5

  5/5 تبدیل چند پله 5

  5/5 درجه 91 زانویی 5

  5/5 درجه 55 زانویی 6

  5/5 فلنچ 7

  5/5 درپوش کپ 2

  12 مجموع امتیازها
اتصاالتی که به صورت ترکیب اتصاالت جوش لب به گیرد که به صورت اتصاالت یکپارچه باشند و به امتیاز به محصوالتی تعلق می  (2

  گیرد.نمیلب باشد امتیازی تعلق 
به هر نوع اتصال با توجه به تنوع رده فشاری باشد و بار می 15و  11، 26، 5/21، 21، 2، 6رده فشاری اتصاالت به ترتیب تنوع  (1

 5/2نوع رده فشاری باشد،  5گیرد. به طور مثال در صورتی که تولید کننده ای دارای اتصال سه راهی مساوی در امتیاز تعلق می

 گیرد.امتیاز( به آن تعلق می 5/1)برای هر رده فشاری  2 امتیاز ردیف
 

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

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

 

 

 



 

 22 از 84 صفحه
 

 

 . ساختمان و محوطه تولید7-1جدول 

 امتیاز کسب شده امتیاز شرط شرایط ردیف

  2 (2 وضعیت سالن تولید 2

  1 (1 کف سازی مناسب 1

  21 مجموع امتیازها
 6ارتفاع سالن حداقل  (ا امتیاز) وسایل اطفاء حریق و جعبه کمک های اولیه )ا امتیاز( وجود جرثقیل سقفی امتیاز( 2) چیدمان خطوط تولید (2

 امتیاز(  2متری بین خطوط تولید ) 5/2امتیاز( فاصله حداقل  1امتیاز( نور مناسب و سیستم روشنایی ) 1متر )
 بایست کامال مسطح و صاف باشد. کف سالن می (1

 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 



 

 22 از 80 صفحه
 

 

 . نظام کیفیت و حسن شهرت9شاخص 

 امتیاز کسب شده حداکثر امتیاز عنوان

  55 (ISO 9001:2015)سامانه مدیریت کیفیت 

  11 های آموزشی انجمنبا انجمن و شرکت در دوره همکاری

  25 ( 2 وزارت جهاد کشاورزی یا سمینار نمایشگاهشرکت در 

  25 تحصیالت و تجارب مدیر عامل

  5 یا عضویت در اتاق بازرگانی کارت بازرگانی

   211مجموع امتیاز از 

   21/1امتیاز شاخص با لحاظ وزن 

 کند.وزارت جهاد کشاورزی کفایت مییا سمینار در یک نمایشگاه سالیانه شرکت  (2

 

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 



 

 22 از 80 صفحه
 

 

 (ISO 9001-2015). سامانه مدیریت کیفیت 2-5جدول 

 امتیاز کسب شده امتیاز هر مورد موارد ردیف

  21 (2 سامانه مدیریت کیفیتگواهی  2

  25 (1رار آن در سازمانو استق نامه کیفیتنظام 1

  21 (1 مهندسی فروش 5

  21 مواد اولیه )سوابق و مستندات خرید( 5

  55 مجموع امتیازها

. جهت بررسی باشد ((NACIایران )مرکز ملی تایید صالحیت سازمان ملی استاندارد ایران ) تاییدباید مورد  نهاد صادرکننده گواهینامه(  2

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

 گیرد.( باشد امتیازی تعلق نمی2( 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

  21 شرکت در دو دوره آموزشی انجمن صنفی به صورت سالیانه 2

  5 شرکت در مجامع رسمی به صورت پیوسته 1

  5 شرکت در کمیته های انجمن 5

  5 انجمن انجام بموقع تعهدات مربوط به  5

  11 مجموع امتیازها
 

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

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

 



 

 22 از 82 صفحه
 

 

 . تحصیالت و تجارب مدیر عامل5-5جدول 

 شدهامتیاز کسب  امتیاز شرط شرایط ردیف

2 
 مدرک تحصیلی دانشگاهی

 )حداقل لیسانس(

 پایهمرتبط: مهندسی، مدیریت و علوم 

 5 امتیاز( 5)  )فیزیک، شیمی و ریاضی(

 

 امتیاز( 2)                           غیرمرتبط

  21 امتیاز( 5سال  5سابقه تولید )هر  1

  25 مجموع امتیازها

  
 .....................................................................................................................................................................وضیحات:ت 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 22 از 81 صفحه
 

 

 

 . انبارش4شاخص  

 امتیاز کسب شده حداکثر امتیاز عنوان

  55 شرایط انبار و محوطه 

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

  21 منابع انسانی انبار

  21 سوابق و مستندات سامانه انبارش

  211مجموع امتیاز از 

  16/1امتیاز شاخص با لحاظ وزن 

 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 



 

 22 از 83 صفحه
 

 

 . شرایط انبار و محوطه2-5جدول 

 شدهامتیاز کسب  امتیاز شرط شرایط ردیف

  11  سازی بتن، آسفالت یا کف پوشانبار مواد اولیه مسقف و محصور با کف 2

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

  5 اختصاص فضای مناسب و مجزا برای ضایعات و کاالی غیرمنطبق 5

  55 مجموع امتیازها

 

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

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

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

 . نحوه چیدمان و انبارش )مواد، محصول، قطعات و تجهیزات تولید(1-5جدول 

 امتیاز کسب شده امتیاز شرط شرایط ردیف

2 
تواند روی مواد اولیه به ترتیب گرید روی پالت قرار گیرد. )حداکثر سه ردیف پالت می

 هم قرار گیرد(
21 

 

1 
کف سالن )آسفالت یا بتن( عاری جعبه محصوالت به تفکیک نوع و سایز روی پالت و یا 

 .از مواد آسیب رسان قرارگیرند
21 

 

5 
در  نوع اتصاالتتجهیزات جانبی باید به تفکیک اندازه و و تجهیزات تولید شامل قالب 

 فضای سرپوشیده مناسب باشد.
5 

 

  21 مسقف باشد.انبار قطعات و لوازم مصرفی مجزا و  5

  55 مجموع امتیازها

 

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

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

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

 



 

 22 از 25 صفحه
 

 

 . منابع انسانی انبار5-5جدول 

 امتیاز کسب شده امتیاز جایگاه جایگاه سازمانی ردیف

  5 مسئول انبار 2

  5 )حداقل دو نفر( پرسنل اداری انبار 1

  1 )هرشیفت یک امتیاز( (2رانندگان لیفتراک 5

  21 مجموع امتیازها

بایست دارای گواهینامه معتبر باشد، در باشند. راننده لیفتراک میامتیاز این ردیف مربوط به کارخانه هایی است که دارای لیفتراک می (2

 گیرد.غیر این صورت امتیازی تعلق نمی
        

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

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

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

 . سوابق و مستندات سامانه انبارش5-5جدول 

 امتیاز کسب شده امتیاز سند نوع سند ردیف

2 

 سوابق ورود و خروج مواد اولیه و محصول نهایی:

 کیفیت شرکت در خصوص مواد اولیه ورودیتأییدیه کنترل 

 سوابق تحویل مواد اولیه به خط تولید

 سوابق تحویل محصول )منطبق یا غیر منطبق( از تولید به انبار

 سوابق برگ خروج کاال

2 

 امتیاز( 1)هرمورد 
 

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

 تولید و...(تجهیزات آزمایشگاهی و 
1  

  21 مجموع امتیازها

     

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

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

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



 

 22 از 28 صفحه
 

 

 

 . توان مالی0شاخص 

 امتیاز کسب شده حداکثر امتیاز سرمایه ثبتی بازه ردیف

  51 تومان 111/111/211 ≤سرمایه ثبتی  <تومان  111/111/511 2

  51 تومان 111/111/511 ≤سرمایه ثبتی  <تومان  111/111/111/2 1

  65 تومان 111/111/111/2 ≤سرمایه ثبتی  <تومان  111/111/111/1 5

  25 تومان 111/111/111/1 ≤سرمایه ثبتی  <تومان 111/111/111/5 5

  211 تومان 111/111/111/5 ≤سرمایه ثبتی  5

  211مجموع امتیاز از 

  11/1وزن  امتیاز شاخص با لحاظ

 میلیون تومان فاقد امتیاز است. 211: 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، 

 

 

 

 

 

 



 

 22 از 22 صفحه
 

 

 (8-8پیوست الف )جدول   

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

 امتیاز( 21استحکام هیدرواستاتیک ) .2

%( فشنار تنییمنی در    -1+ % و 2. دستگاه مولد و کنترل فشار هیدرواستاتیک با قابلیت حفظ فشنار در محندوده     1-1

 امتیاز( 4% زمان مورد انتیار آزمون  5/0مدت آزمون و ثبت زمان در محدوده 

 امتیاز( 4(  خوداظهاری تولید کننده  تولید سالیانههای اعمال فشار هیدرواستاتیک مجزا و متناسب با . تعداد کانال1-2

 امتیاز( C° 1±  2. دو مخزن آب داغ و سرد با قابلیت حفظ دما در محدوده 1-3

 امتیاز( 1ها و نتایج آزمون  افزار به منیور ثبت داده. کامپیوتر و نرم1-4

 امتیاز( 1. قابلیت ثبت نقاط فشار و دما در مدت آزمون با نمایش گرا   1-5

 امتیاز( 21)اندازه گیری کرنش در شکست( ) آزمون کشش .1

% مقدار واقعی، ثبت داده ها و نمایش گنرا   1جایی با درستی گیری نیرو و جابههای اندازه. دستگاه کشش با قابلیت2-1

 امتیاز( 5 

 امتیاز( A  5آزمونه نوع  INSO 17304 تراش مطابق با الزامات استانداردیا کپی CNC. فرز 2-2

  

 امتیاز( MFR( )6جریان جرمی مذاب )نرخ  .5

بنا حنداک ر   زمنان سننج   و مجهز به  C 1/0° نیی  دمای آزمون در گام های( با قابلیت تMFRدستگاه پالستومتر  . 3-1

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

 امتیاز( 4استاندارد روش آزمون موجود باشد(   کاتر متناسب با الزامات

 امتیاز( 1داشتن سیلندر(   برای عمود نگه MFR. تراز مخصوص سیلندر دستگاه 3-2

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

 امتیاز(

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



 

 22 از 29 صفحه
 

 

 امتیاز(  OIT( )6گیری زمان القای اکسایش )اندازه .5

          C3/0±° و پاینداری دمنایی    C300°دهنی حنداقل تنا    بنا قابلینت حنرارت    OITبرای اندازه گینری   DSC. دستگاه 4-1

 امتیاز( 4 

 امتیاز( ml/min  5±50  )1سنجی های ازت و اکسیژن با قابلیت جریانسنج( گاز جریان. فلومتر 4-2

 امتیاز( 1 دارای گواهینامه کالیبراسیون  SNو   IN. مواد مرجع 4-3

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

 امتیاز( 1چگالی ) .5

 امتیاز( g 0001/0  1. ترازوی دقیق با درستی  5-1

 امتیاز( 5/0گیری چگالی  . کیت اندازه5-2

 امتیاز( 5/0سازنده  درصد و دارای گواهینامه  0/00. الکل با خلوص 5-3

 امتیاز( 5درجه و نرخ پراکنش دوده ) .6

 امتیاز( 2  برابر و مجهز به دوربین دیجیتالی جهت عکس گرفتن 100. میکروسکوپ نوری با بزرگنمایی حداقل 6-1

 امتیاز( 5/1های دوده با قابلیت کالیبراسیون  افزار تحلیل ذرات و کلوخه. کامپیوتر و نرم6-2

 امتیاز( 5/0مدرج   . الم مرجع6-3

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

 امتیاز( 5مقدار دوده ) .7

 امتیاز( C° 50±000  )2دهی تا دمای  . کوره الکتریکی پیرولیز با قابلیت حرارت7-1

 امتیاز( mL/min200  1 تا  100در گستره ISO 6064استاندارد بندی متناسب با الزامات ینهسنج با ز. جریان7-2

 امتیاز( 5/0. دسیکاتور  7-3

 امتیاز( 5/0. تله اکسیژن  7-4



 

 22 از 24 صفحه
 

 

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

 

 امتیاز( 1گیری ابعاد )اندازه  .2

 امتیاز( 1  2412 ملی. نوارهای محیط سنج  سیرکومتر( متناسب با الزامات استاندارد 8-1

 امتیاز( 1  2412 ملی الزامات استانداردمتناسب با جهت اندازه گیری ضخامت . کولیس و یا تجهیز مشابه 8-2

 

 امتیاز(  5تجهیزات مرجع ) .9

 و لودسل دماسنج ، ، فشارسنجطول های سنجهشامل جعبه وزنه، بلوک

 توجه: *

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



 

 22 از 20 صفحه
 

 

 (8-2پیوست ب )جدول 

 تزریقکالیبراسیون خطوط 

 

  مناطق حرارتی و سیلندر بوسیله ابزار مرجع گفاریکالیبراسیون یا صحه -2

 های فشار گیج بوسیله ابزار مرجع گفاریکالیبراسیون یا صحه -1

  



 

 22 از 20 صفحه
 

 

 8931سال  فهرست مدارک ضروری برای خود اظهاری

 

 

  8شاخص 

 کیفیپیوست تأییدیه سازمان ملی استاندارد برای مدیر کنترل  (2)ردیف  1-2جدول 

 ها()تمام ردیف 1-2جدول 
پیوست فهرست بیمه و مدرک تحصیلی مرتبط برای تمام منابع انسانی واحد کنترل کیفی و 

 آزمایشگاه

 های کالیبراسیوننامهپیوست گواهی ها()تمام ردیف 5-2جدول 

 عکس 6تا  5پیوست  ها()تمام ردیف 5-2جدول 

 27115نامه پیوست گواهی (2)ردیف  5-2جدول 

 جوش لب به لبمرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی برای اتصاالت پیوست تأییدیه  (1)ردیف 5-2جدول 

 پیوست طرح کیفیت مواد اولیه (2)ردیف  6-2جدول 

 پیوست طرح کیفیت حین فرآیند (1)ردیف  6-2جدول 

 پیوست طرح کیفیت محصول نهایی (5)ردیف  6-2جدول 

 (5)ردیف  6-2جدول 

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

سوابق "سوابق گزارش آزمون محصول نهایی پیوست گردد. یک نمونه از سه نمونه باید دارای 

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

 سامانه کارایی لزاماتا مستندات پیوست (5)ردیف  6-2جدول 

  2شاخص 

 عکس 6تا  5پیوست  ها()تمام ردیف  2-1جدول 

 های کالیبراسیوننامهپیوست گواهی (2)ردیف 2-1جدول 

 عکس 6تا  5پیوست  ها()تمام ردیف  1-1جدول 

 "کیفیتهای نمونه دارای سوابق طرح"بندی تولید برای پیوست سوابق برنامه زمان (2)ردیف  5-1جدول 

 پیوست سوابق برنامه سرویس و نگهداری (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 5-1جدول 

 عکس 6تا  5پیوست  ها()تمام ردیف 7-1جدول 



 

 22 از 22 صفحه
 

 

  9شاخص 

 ISO 9001نامه سامانه مدیریت کیفیت پیوست گواهی (2)ردیف  2-5جدول 

 نامه کیفیتپیوست چارت سازمانی همراه با نظام (1)ردیف  2-5جدول 

 (5)ردیف  2-5جدول 
های های آب و خاک سازمانمندی مشتری )طرحنظر و رضایتهای اظهارعدد از فرم 5پیوست 

 92و  97دولتی( برای سال 

  "های کیفیتنمونه دارای سوابق طرح"پیوست مستندات برای نشان دادن قابلیت ردیابی  (5و 1)ردیف  2-5جدول 

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

 اتیلن اتصاالت پلی

 مدیرعاملپیوست مدرک تحصیلی  (2)ردیف  5-5جدول 

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

 پیوست تأییدیه شرکت در نمایشگاه یا سمینار جهاد کشاورزی (25)جدول صفحه  5ردیف 

 پیوست تصویر کارت بازرگانی (25)جدول صفحه  5ردیف 

  4شاخص 

 عکس 6تا  5پیوست  ها()تمام ردیف 2-5جدول 

 عکس 6تا  5پیوست  ها()تمام ردیف 1-5جدول 

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

 (2)ردیف  5-5جدول 
های نمونه دارای سوابق طرح"پیوست سوابق ورود و خروج مواد اولیه و محصول نهایی برای

 "کیفیت

 "های کیفیتنمونه دارای سوابق طرح"های خرید برایپیوست سوابق درخواست (1)ردیف  5-5جدول 

  0شاخص 

 پیوست تصویر روزنامه رسمی در خصوص آخرین وضعیت سرمایه ثبتی شرکت 12جدول صفحه 

 

 


