
 

 

 1401 آبرسانی اتیلنبندی تولیدکنندگان لوله پلیرتبه های شاخص 

  دارای پروانه کاربرد عالمت استاندارد اجباری  که شودمیهایی انجام برای شرکت بندی صرفاًرتبهاین

INSO 14427-2 باشند. 

 واحد تولیدیمشخصات 

 شهرستان: استان: نام شرکت:

 شناسه ملی : شماره ثبت:

 نام و نام خانوادگی مدیرعامل: کد اقتصادی:

 کد ملی مدیر عامل: تلفن همراه مدیر عامل:

 تلفن همراه مدیر کارخانه: نام و نام خانوادگی مدیرکارخانه:

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

  : آدرس دفتر مرکزی

 فاکس: تلفن:

 کدپستی : آدرس ایمیل : 

 آدرس کارخانه:

 فاکس: تلفن:

 پروانه بهره برداری:صدور تاریخ  شماره پروانه بهره برداری:

 تاریخ اعتبار: :14427-2شماره استاندارد 



 

 28 از 2 صفحه
 

 

 شرکت ................................................ امتیاز - آبرسانی اتیلن پلیتولیدکنندگان لوله 

 

 28/0امتیاز کسب شده با ضریب وزنی امتیاز کسب شده حداکثر امتیاز . عوامل پایداری و کنترل کیفیت محصول1شاخص 

  5/55 تجهیزات آزمایشگاهی

 

  14 منابع انسانی واحد کنترل کیفیت و آزمایشگاه

  5/5 تجهیزات آزمایشگاهی کالیبراسیون

  9 ساختمان و محوطه آزمایشگاه و کنترل کیفیت

  8 گواهی نامه آزمایشگاه 

  8 سوابق و مستندات آزمایشگاه

  100 مجموع امتیاز 

  52/0 امتیاز کسب شده با  ضریب وزنی امتیاز کسب شده حداکثر امتیاز . تکنولوژی و توانمندی های تولید2شاخص 

  59 خطوط تولیدفنی مشخصات 

 

  10 تجهیزات جانبی

  7 نگهداری و تعمیراتسوابق و مستندات تولید و 

  12 منابع انسانی تولید

  2 ظرفیت اسمی تولید

  3 تنوع در اندازه لوله های تولیدی

  7 ساختمان و محوطه تولید

  100 مجموع امتیاز 

 10/0امتیاز کسب شده با  ضریب وزنی  امتیاز کسب شده حداکثر امتیاز . نظام کیفیت و حسن شهرت3شاخص 

  45 (ISO 9001-2015)سامانه مدیریت کیفیت 

 
 

  35 های آموزشی انجمنهمکاری با انجمن و شرکت در دوره

  10 تحصیالت و تجارب مدیر عامل

  10   کارت بازرگانی

  100 مجموع امتیاز

 08/0ضریب وزنی   امتیاز کسب شده با امتیاز کسب شده امتیاز حداکثر . انبارش4شاخص 

  45 انبار، محوطه و شرایط انبارداری

 

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

 تولید(
35  

  10 منابع انسانی انبار

  10 سوابق و مستندات سامانه انبارش

  100 مجموع امتیاز

 02/0امتیاز کسب شده با   ضریب وزنی  امتیاز کسب شده حداکثر امتیاز سرمایه ثبتی  :  5شاخص 

 100   

  امتیاز نهایی



 

 28 از 3 صفحه
 

 

 

 . عوامل پایداری و کنترل کیفیت محصول1شاخص 

 امتیاز کسب شده حداکثر امتیاز عنوان

  55.5 تجهیزات آزمایشگاهی

  14 آزمایشگاهمنابع انسانی واحد کنترل کیفیت و 

  5.5 کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاهی

  9 ساختمان و محوطه آزمایشگاه و کنترل کیفیت

  8 آزمایشگاه گواهینامه

  8 سوابق و مستندات آزمایشگاه

  100مجموع امتیاز از 

  امتیاز شاخص 

 15 حداقل امتیاز 

 مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.  امتیاز را از این شاخص دریافت ننماید، پرونده آن شرکت 15ای حداقل : چنانچه تولیدکنندهتذکر
 

توضیحات: 

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

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

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

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

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

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



 

 28 از 4 صفحه
 

 

 . تجهیزات آزمایشگاهی1-1جدول 
 امتیاز کسب شده امتیاز آزمون نوع آزمون ردیف

  11 (1 استحکام هیدرواستاتیکی   1

  11 آزمون کشش   2

  MFR 5نرخ جریان جرمی مذاب    3

  OIT 6گیری زمان القای اکسایش اندازه    4

  6 درجه و نرخ پراکنش دوده 5

  4 مقدار دوده 6

  2.5 کنترل ابعاد 7

  2.5 چگالی 8

  2.5 بازگشت طولی 9

  5 تجهیزات مرجع 10

  5/55 مجموع امتیازها

 .گیردتمامی تجهیزات باید فعال و قابل استفاده باشند. به تجهیزات خراب امتیازی تعلق نمی

 بیشتر از تعداد خطوط تولید ( باشد. 20% برابر تعداد خطوط ) 2/1( تعداد کانالهای آزمون هیدرواستاتیک باید  1

 مراجعه شود. الفبرای امتیازدهی به پیوست 
 

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

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

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

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

 

 

 

 



 

 28 از 5 صفحه
 

 

 

 آزمایشگاهنسانی واحد کنترل کیفیت و ا. منابع 2-1جدول 

 امتیاز کسب شده امتیاز جایگاه جایگاه سازمانی ردیف

  5 (1 مدیر کنترل کیفیت 1

  3 (2 مدیر آزمایشگاه 2

  6 ساعته بازرسی حین تولید( 24)پوشش ( 3بازرس شیفت   3

  14 مجموع امتیازها
 :مدیر کنترل کیفیت (1

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

 امتیاز 2                                    تایید استاندارد                                                                                                              

 امتیاز 1                                          حداقل سه سال سابقه کاردر زمینه لوله های پلیمری                                                -

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

 امتیاز 1                                      شواهد و کیفیت اجرایی                                                                                               -

 مدیر آزمایشگاه (2

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

 امتیاز 1                                                                                          حداقل سه سال سابقه کاردر زمینه لوله های پلیمری -

 بازرس شیفت (3

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 



 

 28 از 6 صفحه
 

 

 

 

 

 

 

 (2،1 ون تجهیزات آزمایشگاهی. کالیبراسی3-1جدول 

 امتیاز کسب شده امتیاز موارد موارد کالیبره شده ردیف

  0.5 سنج ( و جریانC25±900°)( تا C50±550°)الکتریکی پیرولیز در بازه دمای کوره  1

  0.25 الم مرجع  2

  MFR  0.75سنج و قطر سوراخ دای دستگاه ها، زماندما، وزنه 3

  DSC  0.5دمای دستگاه  4

  0.25 گراف پایداری دمایی آون در دماهای تنظیمی آزمون  5

  1 دستگاه کشش و جابجایی اکستنسیومترجایی و سرعت نیرو، جابه 6

  0.5 های سرد و گرم هیدرواستاتیکهای فشار، گراف پایداری دمایی تانککانال 7

  0.25 ترازوی دقیق 8

  0.5 هاسیرکومترها و کولیس 9

  1 تجهیزات مرجع 10

  5/5 مجموع امتیازها
 

 گردد.نیز حذف می 1-1باشد، امتیاز مربوط به آن تجهیز در جدول  سیونادر صورتی که تجهیزی فاقد گواهینامه کالیبر (1

شرکت کالیبره   17025ISOدامنه کاربرد گواهینامه محدوده در بایست کمیت )دما، فشار، زمان، طول و....( کالیبره شده می (2

 گیرد.باشد، در غیر اینصورت امتیازی تعلق نمیکننده 
 

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

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

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

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

 

 

 

 



 

 28 از 7 صفحه
 

 

 

 . ساختمان و محوطه آزمایشگاه و کنترل کیفیت4-1جدول 

 امتیاز کسب شده امتیاز شرط نوع شرایط ردیف

1 
و  دارند  هایی که نیاز به شرایط متعارف آزمایشگاهیوجود دو فضای مستقل برای آزمون

  (1فضای اداری 
5 

 

  2 (2ها چیدمان دستگاه 2

  2 (3تهویه مطبوع  3

  9 مجموع امتیازها

 امتیاز 4           آزمون هیدرواستاتیک باید در فضای مستقل قرار داشته باشد. آزمون درصد دوده باید در زیر هواکش انجام شود. (1

 امتیاز 1         بایست 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 50ها باید بیش از آزمایشگاه فاصله بین دستگاه تجهیزاتدر چیدمان  (2
در صورتی که آزمایشگاه فاقد سیستم تهویه مطبوع   شرایط محیطیشامل سیستم سرمایش و گرمایش با قابلیت کنترل و پایش  (3

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

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

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

 

 آزمایشگاه امهنی. گواه5-1جدول 

 امتیاز کسب شده امتیاز شرط نوع شرایط ردیف

  8 (1 17025 نامه استانداردگواهی 1

  8 مجموع امتیازها

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

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

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

 



 

 28 از 8 صفحه
 

 

 

 مایشگاه. سوابق و مستندات آز6-1جدول 

 ب شدهامتیاز کس امتیاز سند نوع سند ردیف

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

 (2،1ها اولیه و نگهداری سالیانه آن
1 

 

2 
طرح کیفیت حین فرایند )محصول در جریان تولید( و سوابق ثبت بازرسی کیفی حین 

 (2،1تولید 
1 

 

3 
های انجام شده روی نگهداری نتایج آزمونطرح کیفیت محصول نهایی و سوابق ثبت و 

 (2،1محصول نهایی 
1 

 

  1 (2به مشتری  (  Test Report)سوابق گزارش آزمون محصول نهایی  4

  3 (3سوابق تجزیه و تحلیل نتایج آزمون و اقدامات اصالحی  5

  1 ای کالیبراسیون تجهیزاتهای دورهفهرست تجهیزات و برنامه 6

  8 مجموع امتیازها

 باشد. امتیاز می 57/0امتیاز و سوابق  25/0امتیاز طرح کیفیت  3و  2، 1ف های در ردی (1
بایست مستندات سه سال گذشته بررسی گردد. در صورتی مدت زمان تاسیس کارخانه کمتر از سه سال باشد، امتیاز حداقل می (2

 گیرد.متناسب با مدت زمان کارکرد تعلق می

ها و ایجاد ارتباط منطقی و مستدل با شرایط فرایندی و انجام اقدامات اصالحی بر روی فرایند آزمون تجزیه و تحلیل نتایج همه (3

  حاصل از تجزیه و تحلیل نتایج آزمون مد نظر است.  تولید تولید حائز اهمیت می باشد. در این آیتم رویکرد بهبود مستمر فرایند
 

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

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

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

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

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

 



 

 28 از 9 صفحه
 

 

 های تولید. تکنولوژی و توانمندی2شاخص 

 شدهامتیاز کسب  حداکثر امتیاز عنوان

  59 مشخصات فنی خطوط تولید

  10 تجهیزات جانبی

  7 سوابق و مستندات تولید و نگهداری و تعمیرات

  12 منابع انسانی تولید

  2 ظرفیت اسمی تولید

  3 های تولیدیتنوع در اندازه لوله

  7 ساختمان و محوطه تولید

  100مجموع امتیاز از 

  امتیاز شاخص 
 

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

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

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

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

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

 

 

 

 



 

 28 از 10 صفحه
 

 

 ..........................شماره دستگاه اکسترودر 

 ..... میلیمتر.............. ......... تاسایز تولیدی: قطر .......                .........................  ....................کشور و شرکت سازنده: 

 یلیمترقطر ماردون: ...................... م            : ................ کیلوگرم بر ساعت     ظرفیت تولید اکسترودر

 یلووات.......... کتوان الکتروموتور اکسترودر: ... نوع و                             ........(: ....L/Dقطر به طول ماردون ) نسبت
 

 خطوط تولیدفنی . مشخصات 1-2جدول 

 مشخصات
امتیاز 

 مشخصه

امتیاز 

 کسب شده

 * اکسترودر

  5 (Temperature Transmitterوجود حسگر دمای مذاب روی اکسترودر ) 1

  6 ( Pressure Transducerوجود حسگر فشار مذاب روی اکسترودر ) 2

  3 ( PIDسامانه کنترل و پایش دما نواحی مختلف اکسترودر ) 3

4 
کاری آب و سامانه مجهز به شیار خنک(   Feed Throatدهی مجزا )وجود بخش خوراک

 کنترل خودکار دما
1  

  1)  6( IGSوزن سنجی و کنترل پیوسته وزن واحد طول لوله)سامانه هوشمند  5

  3 سامانه هوشمند دوزینگ مستربچ 6

  2 وجود گیربکس برای سیستم انتقال نیرو از الکتروموتور به ماردون 7

  2 (2سال ساخت اکسترودر 8

 *دای و کلگی

  2 کلگیسامانه کنترل و پایش دما نواحی مختلف دای ) بوشن و مندرل( و  9

  3 های فشاری تولیدی وجود تعداد کافی بوشن متناسب با سایز و مندرل متناسب با رده 10

  1 تناسب اندازه دای با کلگی و ظرفیت اکسترودر 11

تانک خالء و  

 خنک کننده

  3 کاری پاششیمتر و مجهز به سامانه خنک 6تانک خالء با حداقل طول  12

  3 (3کننده های خنکتعداد تانک 13

  3 تعداد کالیبراتور متناسب با سایز و رده فشاری تولیدی 14

گیری سامانه اندازه* 

 ضخامت روی خط
  4) 2(UTSگیری روی خط ضخامت لوله  )سامانه اندازه 15

 * کشنده 
  3 (5ها متناسب با سایز تعداد فک 16

  2 اکسترودر)همگام سازی( ارتباط و هماهنگی کامل میان کشنده با الکتروموتور 17

 اره *
  1 هماهنگی اره با سرعت کشنده و خروجی اکسترودر 18

  0.5 سامانه برش پنوماتیکی 19



 

 28 از 11 صفحه
 

 

  1 سامانه برش مجهز به سرووموتور 20 اره *

  1 کیفیت ظاهری مقطع برش)عمود بر محور، بدون براده، صاف و بدون دوپهنی( 21

 سایر موارد

  2 ( 6اولیه روی قیف اکسترودرخشک کن مواد  22

  1 سامانه انتقال مواد از سیلو به قیف اکسترودر 23

  3 (7کالیبراسیون خط تولید 24

  59 مجموع امتیازها
1 

     مواد، موتور دستگاه و کشنده هماهنگ باشد. هیبا پمپ تغذ دیبا ی(  سامانه هوشمند وزن سنج1

     .ردیگیتعلق م ازیبه بعد دو امت 1380و  ازیامت کی 1380تا  1370 نیب رد،یگیتعلق نم یازیامت چیه 1370قبل از  (  به سال ساخت اکسترودر2

   استفاده شود.  یپاشش یاز سامانه خنک کار ستیبایو باالتر، م متریلیم 90 زیکننده داشته باشد. ساتانک خنک 5تا  2 نیمتناسب با اندازه لوله ب دی(  هر خط با3

     فعال باشند. دیبا کیو اولتراسون ی( سامانه هوشمند وزن سنج4

     لوله: یمختلف اندازه قطر اسم هایمحدوده یها برا( حداقل تعداد فک5

     متر، دوفک یلیم 63تا  16         ·

     متر، سه فک یلیم 250تا  75         ·

     متر، چهار فک یلیم 400تا  315         ·

     متر، شش فک یلیم 630تا  450         ·

     و باالتر، هشت فک 710         ·

آن به هر خط  ازیرا داشته باشد . در صورت وجود خشک کن سانترال امت ییساعت رطوبت زدا کیکه امکان   یباشد، به صورت دیخط تول تیحداقل برابر ظرف دیخشک کن با تظرفی    (6

     .ردیگیتعلق م

     :تذکرها

     مجزا باشد. دیبا لنیات یلوله پل دیدارند سالن تول زین کنندیگرد و غبار م جادیکه ا GRPو  PVC دیکه خط تول ییکارخانه ها یبرا

 ازیخطوط درجه دو امت یدر نظر گرفته شده و برا کیخطوط درجه  یخط، کشنده و اره برا ضخامت روی یریسامانه اندازه گ دای و کلگی ،  اکسترودر شامل یهااز بخش فیهر رد ازیامت*

 ضرب شود.  0.75خطوط درجه سه در  یو برا 0.85در  فیهر رد

     ( به پیوست ب مراجعه شود. 7

     

     : یازدهیامت روش

          شود.  یکامل انجام م دیخط تول کیبر اساس حداقل  یازدهامتی       (1

   

  

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

....................................................................................................................................................................................... 
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 . تجهیزات جانبی2-2جدول 

 امتیاز کسب شده امتیاز تجهیز نوع تجهیز ردیف

  4   (1  دما کنترل قابلیت با کننده خنک برج یا چیلر کاریخنک سامانه 1

 گیر آبدستگاه سختی 2
  2 بسته به سختی آب  ورودی ROسختی گیر رزینی یا 

 1 مغناطیسی

  3 وجود سیلو با حجم کافی مناسب 3

  10 مجموع امتیازها

 کارخانه جغرافیایی منطقه هوایی و آب شرایط اساس بر بایستی دما کنترل قابلیت با کننده خنک برج یا چیلر کاری خنک سامانه  (1

 .گردد انتخاب

 

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

 نگهداری و تعمیرات. سوابق و مستندات تولید و 3-2جدول 

 شده امتیاز کسب امتیاز سند نوع سند ردیف

  2 (1برنامه سرویس و نگهداری  1

  3 (2 شناسنامه تولید  2

  1 ( و سوابق مربوطه Trouble-shootingدستورالعمل و وجود تیم رفع عیب ) 3

  1 (3سوابق کیفی و اقدامات اصالحی 4

  7 مجموع امتیازها

مختلف مربوط به  یموجود در بخش ها ی( و سوابق فنازیامت 1)یو فن ساتیسازمان و اجرای آن در بخش تاس تیفیک تیریمد ستمیموجود در س یروش اجرائ ایدستور العمل و  (1

 (ازیامت 1و نگهداری از دوره و ماههای گذشته  ) سیچند مورد سرو

نوع مواد   د،یتول یاسم زیآب تانک خالء و حمام خنک کننده، فشار خالء، سا یو قالب، فشار و دمای مذاب ،دما لندریس حرارتی های ) دمای زون دیتول ی( شامل ثبت پارامترها2

و  دیتول یدر ابتدا تیفیتوسط واحد کنترل ک ی(، صحه گذاریرو نشانه گذا یظاهر تیوضع ،یابعاد ی)شامل ثبت پارامترها دیواحد تول ی(، خود کنترلازیامت 1.5 و شماره الت )

 .باشد یم امتیاز ( 1.5)  یهای کنترل تمیآ گرید

 باشد. یم تیحائز اهم تیفیموثر بر ک یبازخوردها افتیو در تیفیو کنترل ک شگاهیبا آزما دیبخش مستندات و سوابق در خصوص ارتباطات واحد تول نیدر ا (3
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..........................................:............................................................................................................................توضیحات

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

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

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

 

 

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

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

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

 . منابع انسانی تولید4-2جدول 

 امتیاز کسب شده امتیاز جایگاه جایگاه سازمانی ردیف

  3  (1مدیر تولید 1

  2 مسئول اجرای نگهداری و تعمیرات 2

  3 (2امتیاز(  1سرشیفت )برای هر سرشیفت  3

  3 (3امتیاز( 5/0اپراتورها )هر اپراتور  4

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

  12 مجموع امتیازها

( سابقه ازیامت 5/0) گری( ، مدارک دازیامت 1)  یمهندس یدارای حداقل مدرک کارشناس راتیو تعم یو مسئول نگهدار دیتول ریمد (1

 کار  ازیامت 33/0: به ازای هرسال ازیامت 2سال  6:  یکار و تداوم شغل

 کسب کند تواندیهر دو قسمت را م ازیحالت امت نینفر باشد در ا کی تواندیم راتیو تعم ینگهدار ریو مد دیتول ریمد

در  ازیامت 75/0 فتی(. برای هر سر شازیامت 25/0سال)  3( سابقه کار حداقل  ازیامت 5/0) پلمیدارای حداقل مدرک د فتیسر ش (2

 .ازیامت 5/1نظر گرفته شود تا سقف 

 کسب کند. تواندیهر دو قسمت را م ازیحالت امت نینفر باشد در ا کی تواندیو اپراتور م فتیسرش

 باشد. دیحداقل برابر با تعداد خطوط تول دیبا دیواحد تول یتعداد اپراتورها  ( 3
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.......................................................................................................................................................................................

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

 

 

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

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

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

 (2،1 های تولیدیلوله سایزدر . تنوع 6-2جدول 

 امتیاز کسب شده امتیاز محدوده های تولیدیسایز لولهمحدوده  ردیف

  1.5 میلی متر 200تا  20 1

  1.5 میلی متر 500 تا 225 2

  3 مجموع امتیازها

رقمی  10بر اساس سایزهای اظهار شده از طریق ارسال کد   یلوله آبرسان یبرا یپروانه معتبر کاربرد عالمت استاندارد اجبار (1 

 بررسی شود. 10001517استاندارد به شماره پیامکی 
باشد را در انبار قطعات خود  یساخت آن م یرا که مدع ییزهایسا دیو متعلقات تول زاتیتجه یتمام ستیبا یم دییواحد تول (2

  . باشد داشته
 

 (1 . ظرفیت اسمی تولید5-2جدول 

 امتیاز کسب شده امتیاز محدوده محدوده ظرفیت اسمی تولید ردیف

  0.5 تن 1000 ≤ظرفیت اسمی تولید  < تن 2500   1

 1 تن 2500 ≤ظرفیت اسمی تولید  < تن 5000   2

 1.5 تن 5000 ≤ظرفیت اسمی تولید  < تن 7500   3

 2 تن 7500 ≤ظرفیت اسمی تولید  4

  2 2مجموع امتیاز از 
خطوط  تیباشد، بر اساس ظرف %30از  شیب دیتول دیخطوط تول تیو ظرف یپروانه بهره بردار یاسم تیکه اختالف ظرف یدر صورت (1

 .شود یدر نظر گرفته م ازیامت دیتول



 

 28 از 15 صفحه
 

 

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

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

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

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

 

 . ساختمان و محوطه تولید7-2جدول 

 امتیاز کسب شده امتیاز شرط شرایط ردیف

  5 (1 وضعیت سالن تولید 1

  2 (2کف سازی مناسب  2

  7 مجموع امتیازها

وانهای خنک کننده و کابلهای برق  یباد، آب رفت و برگشت ایرمج تی( وجود کانالهای مختص هداازیامت 1) دتولی خطوط ترازی و هم دمانیچ (1

 5/1( فاصله حداقل ازیامت 1) ییروشنا ستمی( نور مناسب و سازی)ا امت هیو جعبه کمک های اول قیاطفاء حر لی(، وساازیامت  1 با در پوش مناسب )

 (ازیامت 1) دیخطوط تول نیب یمتر
  کامال مسطح و صاف باشد. ستبای یکف سالن م (2

 

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

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

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

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

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

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

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

 امتیاز کسب شده حداکثر امتیاز عنوان

  45 ( ISO 9001:2015)سامانه مدیریت کیفیت 

  35 های آموزشی انجمنهمکاری با انجمن و شرکت در دوره

  10 مدیر عاملتحصیالت و تجارب 

  10 کارت بازرگانی 

  100 100مجموع امتیاز از 

   امتیاز شاخص 

 

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

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

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

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

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

....................................................................................................................................................................................... 
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 (ISO 9001-2015). سامانه مدیریت کیفیت 1-3جدول 

 امتیاز کسب شده امتیاز هر مورد موارد ردیف

  10 (1گواهی سامانه مدیریت کیفیت  1

  10 (2وجود مستندات )روش های اجرایی، دستورالعمل ها و ...( 2

  15 (2پیاده سازی و اجرا بر اساس مستندات  3

  10 (2نحوه ارتباط با مشتری )پذیرش، بازنگری درخواست، پیگیری  ...(  4

  45 مجموع امتیازها

 یشد. جهت بررسبا   (NACI)  رانیا تیصالح دییتا یمرکز مل رانیاستاندارد ا یسازمان مل دییمورد تا دیبا نامهینهاد صادرکننده گواه(  1

 .دییمراجعه نما  naciportal.isiri.gov.ir تیبه سا دیتوانیمعتبر م ینهادها

 .ردیگیتعلق نم یازی( باشد امت1 فیمعتبر )رد نامهیفاقد گواه یدیچنانچه واحد تول( 2
 

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

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

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

 صنفی های آموزشی انجمن. همکاری با انجمن و شرکت در دوره2-3جدول 

 امتیاز کسب شده امتیاز هر مورد موارد ردیف

  24 دوره آموزشی انجمن صنفی به صورت سالیانه 3شرکت در  1

  3 شرکت در مجامع رسمی به صورت پیوسته 2

  4 شرکت در کمیته های انجمن 3

  4 انجام بموقع تعهدات مربوط به انجمن  4

  35 مجموع امتیازها
 

 توضیحات:

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

....................................................................................................................................................................................... 
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 . تحصیالت و تجارب مدیر عامل3-3جدول 

 شدهامتیاز کسب  امتیاز شرط شرایط ردیف

 مدرک تحصیلی دانشگاهی 1

مرتبط: مهندسی، مدیریت و علوم پایه 

 3 امتیاز( 3)فیزیک، شیمی و ریاضی(  )

 

 امتیاز( 1)                         غیرمرتبط  

  7 امتیاز( 3.5سال  5سابقه تولید )هر  2

  10 مجموع امتیازها

   
 توضیحات: 

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

....................................................................................................................................................................................... 
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 . انبارش4شاخص  

 امتیاز کسب شده حداکثر امتیاز عنوان

  45 شرایط انبار و محوطه 

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

  10 منابع انسانی انبار

  10 سوابق و مستندات سامانه انبارش

  100مجموع امتیاز از 

  امتیاز شاخص 

 

توضیحات: 

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

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

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

....................................................................................................................................................................................... 
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 . شرایط انبار و محوطه1-4جدول 

 امتیاز کسب شده امتیاز شرط شرایط ردیف

1 
ای مستقل از آسفالت یا کف پوش در سولهسازی بتن، انبار مواد اولیه مسقف و محصور با کف

 سالن تولید
20  

  20 محوطه آسفالت یا بتن برای انبار محصول و فضای الزم برای تردد کامیون و بارگیری 2

  5 اختصاص فضای مناسب و مجزا برای ضایعات و کاالی غیرمنطبق 3

  45 مجموع امتیازها

 

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

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

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

 . نحوه چیدمان و انبارش )مواد، محصول، قطعات و تجهیزات تولید(2-4جدول 

 امتیاز کسب شده امتیاز شرط شرایط ردیف

1 
تواند روی هم قرار مواد اولیه به ترتیب گرید روی پالت قرار گیرد. )حداکثر سه ردیف پالت می

 گیرد(
10 

 

2 
اندازه و رده فشاری روی پالت و یا زمین )آسفالت یا بتن( عاری از مواد آسیب ها به تفکیک لوله

 رسان قرارگیرند.
10 

 

3 
تجهیزات تولید شامل قالب و کالیبراتورها و تجهیزات جانبی باید به تفکیک اندازه و رده فشاری 

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

 

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

  35 مجموع امتیازها

 

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

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

...................................................................................................................................................................................... 
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 . منابع انسانی انبار3-4جدول 

 امتیاز کسب شده امتیاز جایگاه جایگاه سازمانی ردیف

  4 مسئول انبار 1

  4 پرسنل اداری انبار )حداقل دو نفر( 2

  2 )هرشیفت یک امتیاز( (1رانندگان لیفتراک 3

  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

8 

 امتیاز( 2)هرمورد 
 

2 
های خرید )مواد اولیه، کاالهای مصرفی، قطعات یدکی، سوابق درخواست

 تجهیزات آزمایشگاهی و تولید و...(
2  

  10 مجموع امتیازها

     

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

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

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

 امتیاز کسب شده حداکثر امتیاز سرمایه ثبتی بازه ردیف

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

  50 تومان 000/000/500 ≤سرمایه ثبتی  <تومان  000/000/000/2 2

  65 تومان 000/000/000/2 ≤سرمایه ثبتی  <تومان  000/000/000/4 3

  85 تومان 000/000/000/4 ≤سرمایه ثبتی  <تومان  000/000/000/6 4

  100 تومان 000/000/000/6 ≤سرمایه ثبتی  5

  100مجموع امتیاز از 

  02/0امتیاز شاخص با لحاظ وزن 

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

 

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

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

شرکت .................................... صورت کنم یید میهای مربوطه را تأ... صحت مندرجات این فرم و پیوستاینجانب .......................................... مدیر عامل  و در 

سامانه سعه  صنفی تولیدوجود هرگونه مغایرت، دفتر تو صاالت پلیکنندگان های نوین آبیاری و انجمن  سبتاتیلن میلوله و ات به حذف نام این  توانند ن

 یید، اقدام نمایند.های مورد تأکتشرکت از فهرست شر

 ء و مهر شرکتامضاتاریخ، 
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 (1-1پیوست الف )جدول   

 شرکت سازنده  و تجهیزات آزمایشگاهی موجود در کارخانه با ذکر مشخصات

 امتیاز(  11 استحکام هیدرواستاتیک ) (1

%( فرتتار تنمیمی در  -1+ % و 2. دستتتهام مولد و کنترف فرتتار هیدرواستتتاتیا با قابلیت حف  فرتتار در محدودم   1-1

 امتیاز( 5/2 آزمون  زمان مورد انتمار  %5/0مدت آزمون و ثبت زمان در محدودم 

های اعماف فرار هیدرواستاتیا مجزا و متناسب با تعداد خطوط تولید  هر خط تولید حداقل یا کاناف . تعداد کاناف1-2

 امتیاز( 4فرار(  

 امتیاز( C° 1±  5/2. دو مخزن آب داغ و سرد با قابلیت حف  دما در محدودم 1-3

 امتیاز( 1ها و نتایج آزمون  دادمافزار به منمور ثبت . کامپیوتر و نرم1-4

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

 امتیاز( 11 آزمون کشش )اندازه گیری کرنش در شکست( ) (2

رش با قابلیت2-1 ستهام ک ستیبا جایی گیری نیرو و جابههای اندازم. د   گراف نمایش، ثبت دادم ها و مقدار واقعی %1 در

 امتیاز( 5 

 امتیاز( 1  %1 رستیجایی با دگیری جابهبا قابلیت اندازم (Extensometerازدیاد طوف سنج  . 2-2

نوع  آزمونه برای mm12و  2نوع  آزمونهبرای  mm 5های حداکثر تا ساز( برای ضخامت. پرس دای کات  پرس دمبل2-3

 امتیاز( INSO17140-1 & 3   1مطابق با الزامات استاندارد 1

و الزامات  3و 2 ،1 آزمونه های نوعبرای   INSO17140-1 & 3تراش مطابق با الزامات استتتانداردیا کپی CNC. فرز 2-4

 امتیاز( A  4نوع آزمونه  INSO 17304استاندارد 

 باشد(می INSO17140استاندارد   3کامالً مرابه دمبل نوع  Bآزمونه نوع   INSO 17304 در استاندارد  

 نیز خواهند بود. 3-2را در اختیار دارند حائز امتیاز بند  3-2مطابق بند  CNCتولیدکنندگانی که دستهام فرز  یادآوری:

 امتیاز( MFR( ) 5نرخ جریان جرمی مذاب ) (3
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با حداکثر زمان ستتنج و مجهز به  C 1/0° نمیم دمای آزمون در گام های( با قابلیت تMFR. دستتتهام پالستتتومتر  3-1

ستومتر، تایمر و زمان برش  %  ±1 خطای ستهام پال صب تایمر و کاتر به روی د صورت عدم ن و کاتر اتوماتیا  در 

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

 امتیاز( 5/0داشتن سیلندر(   برای عمود نهه MFR. تراز مخصوص سیلندر دستهام 3-2

 MFR  5/0( برای کنترف قطر سوراخ دای دستهام 09/2 -1/2( با قطر پین  Go – No Goنرو   –. گیج  سنجه( برو 3-3

 امتیاز(

 امتیاز( 1  مواد اولیه ورودی FRR کیلوگرمی به منمور انجام آزمون 6/21. وزنه 3-4

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

 امتیاز(  OIT( )6گیری زمان القای اکسایش )اندازه (4

 C3/0±   4° و پایداری دمایی  C500°دهی حداقل تا با قابلیت حرارت OITبرای اندازم گیری  DSC. دستتتتهام 4-1

 امتیاز(

 امتیاز( ml/min  5±50  )1سنجی های ازت و اکسیژن با قابلیت جریانسنج( گاز. فلومتر  جریان4-2

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

درصتتد به  5/99با خلوص اکستتیژن گاز و  درصتتد 9/99با خلوص  جود کپستتوف گاز نیترو ن: در صتتورت عدم و1یادآوری

 گردد.کسر میامتیاز یا  ،همرام گوهینامه شرکت سازندم

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

 امتیاز( 6 درجه و نرخ پراکنش دوده ) (5

 امتیاز( 5/3   برابر و مجهز به دوربین دیجیتالی جهت عکس گرفتن 100. میکروسکوپ نوری با بزرگنمایی حداقل 5-1

 امتیاز(  1 های دودم با قابلیت کالیبراسیون  افزار تحلیل ذرات و کلوخه. کامپیوتر و نرم5-2

 امتیاز( 5/0مرجع مدرج   . الم5-3

 امتیاز(  1 های نازک با ضخامت مورد نیاز آزمون  . دستهام نازک بر  میکروتم( با قابلیت برش فیلم5-4

 شود.در صورت عدم وجود دوربین دیجیتاف و نرم افزار، امتیازی در نمر گرفته نمییادآوری: 



 

 28 از 25 صفحه
 

 

 امتیاز( 4 مقدار دوده ) (6

 امتیاز( C° 25±900   )3دهی تا دمای  حرارت قابلیت . کورم الکتریکی پیرولیز با6-1

 امتیاز( mL/min200  5/0 ا ت 100در گسترم INSO19990 بندی متناسب با الزامات استاندارد ینهسنج با ز. جریان6-2

 امتیاز( 25/0 . دسیکاتور 6-3

 امتیاز( 25/0 . تله اکسیژن 6-4

درصتتد به همرام گوهینامه شتترکت ستتازندم یا  99/99نیترو ن با خلوص : در صتتورت عدم وجود کپستتوف گاز 1یادآوری

 گردد.امتیاز کسر می

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

 امتیاز( 2.5گیری ابعاد ) اندازه  (7

 امتیاز( INSO  25/1 2412روش آزمون . نوارهای محیط سنج  سیرکومتر( متناسب با الزامات استاندارد 7-1

 امتیاز( INSO  25/1 2412 . کولیس و یا تجهیز مرابه متناسب با الزامات استاندارد روش آزمون7-2

ید تجهیز  به ازای هر دو خط تول ید  با ید نیز  حد تول حد کنترف کیفیت، برای خودکنترلی وا بازرس وا یادآوری: عالوم بر 

 ضرب میهردد. 5/0ضخامت موجود باشد. در غیر اینصورت امتیاز این بنددر کالیبرم اندازم گیری قطر و 

 امتیاز( 2.5چگالی )  (8

 امتیاز( g 0001/0  75/1  درستی. ترازوی دقیق با 8-1

 امتیاز( 25/0گیری چهالی  . کیت اندازم8-2

 امتیاز( 25/0  درصد و دارای گواهینامه سازندم 9/99الکل با خلوص . 8-3

اثری بر  محیط اطرافلرزش  به نحوی که گیرو استتتتفادم از لرزم جداستتتازی، تثبیت و تحکیم محل قرارگیری ترازو. 8-4

 .امتیاز( 25/0  قرائت نتایج دستهام نداشته باشد

 .شودامتیازی در نمر گرفته نمی، g 0001/0یادآوری: در صورت عدم وجود ترازوی دقیق با درستی 

 امتیاز( L.R( ) 2.5بازگشت طولی ) (9

 انحراف  قابلیت حف  دما با و C  5/0±°حداقل با درستیبا قابلیت نمایش دما دارای دماسنج . آون حرارتی 9-1

 C 2±°مجاز 

 امتیاز(  5تجهیزات مرجع ) (10

 و لودسل دماسنج ، فرارسنج،طوف های سنجهشامل جعبه وزنه، بلوک            



 

 28 از 26 صفحه
 

 

 

 توجه: *

 افزاری باشند.یا نرم باید دارای کاتالوگ چاپیآزمایرهاهی های کلیه دستهام -1

 

 (1-2پیوست ب )جدول 

 کالیبراسیون خطوط تولید

 

 گذاری بوسیله ابزار مرجع مناطق حرارتی و سیلندر و قالبکالیبراسیون یا صحه (1

 های فرار خالءگذاری بوسیله ابزار مرجع گیجکالیبراسیون یا صحه (2

 یا صحه گذاری بوسیله ابزار مرجع شمارشهر مترا  کالیبراسیون (3

  های خالء و خنا کاریهای آب تاناگذاری بوسیله ابزار مرجع دماسنجکالیبراسیون یا صحه (4



 

 28 از 27 صفحه
 

 

  فهرست مدارک ضروری برای خود اظهاری
 

  

  1شاخص 

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

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

 آزمایشگاه

 های کالیبراسیوننامهپیوست گواهی ها()تمام ردیف 3-1جدول 

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

 17025نامه پیوست گواهی (1)ردیف  5-1جدول 

 پیوست طرح کیفیت مواد اولیه (1)ردیف  6-1جدول 

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

 پیوست طرح کیفیت محصول نهایی (3)ردیف  6-1جدول 

 (4)ردیف  6-1جدول 

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

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

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

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

  2شاخص 

 پیوست مستندات (5)ردیف  1-2جدول 

 مستندات پیوست (9)ردیف  1-2جدول 

 های کالیبراسیوننامهپیوست گواهی (15)ردیف 1-2جدول 

 عکس 6تا  4پیوست  ها()تمام ردیف 2-2جدول 

 پیوست سوابق برنامه سرویس و نگهداری ( 1)ردیف  3-2جدول 

 "های کیفیتنمونه دارای سوابق طرح"پیوست سوابق شناسنامه تولید برای  (2)ردیف  3-2جدول 

 پیوست فهرست بیمه و مدرک تحصیلی ها()تمام ردیف 4-2جدول 

 برداریپیوست تصویر پروانه بهره (1)ردیف  5-2جدول 

 عکس 6تا  4پیوست  ها()تمام ردیف 7-2جدول 

  3شاخص 

 (ISO 9001نامه سامانه مدیریت کیفیت )از قبیل پیوست گواهی (1)ردیف  1-3جدول 



 

 28 از 28 صفحه
 

 

 نامه کیفیتسازمانی همراه با نظامپیوست چارت  (3)ردیف  1-3جدول 

 (4ردیف ) 1-3جدول 
های های آب و خاک سازمانهای اظهارنظر و رضایتمندی مشتری )طرحعدد از فرم 5پیوست 

 دو  سال اخیردولتی( 

  "های کیفیتنمونه دارای سوابق طرح"پیوست مستندات برای نشان دادن قابلیت ردیابی  (4و 2)ردیف  1-3جدول 

 (1)ردیف  2-3 جدول
و  های آموزشی انجمن صنفی تولیدکنندگان لولههای شرکت در دورهپیوست تصویر گواهی نامه

 اتیلناتصاالت پلی

 پیوست مدرک تحصیلی مدیرعامل (1)ردیف  3-3جدول 

 پیوست مدارک معتبر بیان کننده سابقه تولید (2)ردیف  3-3جدول 

 یا عضویت در اتاق بازرگانی کارت بازرگانیپیوست تصویر  3جدول شاخص  4ردیف 

  4شاخص 

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

 عکس 6تا  4پیوست  ها()تمام ردیف 2-4جدول 

 پیوست فهرست بیمه تمامی منابع انسانی ها()تمام ردیف 3-4جدول 

 (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 برایپیوست سوابق درخواست (2)ردیف  4-4جدول 

  5شاخص 

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

 

 


