وزارت صنعت ،معدن و تجارت
سازمان توسعه تجارت ایران
معاونت توسعه صادرات کاال و خدمات

فرم شاخصهای ارزیابی
صادرکنندگان نمونه سال 6931
(گروه خدمات فنی و مهندسی)

تنظیم  :دفتر توسعه صادرات خدمات و محصوالت دانش بنیان

فرم شاخصهای ارزیابی صادرکنندگان نمونه در سال  –6931گروه خدمات فنی و مهندسی  -پیمانکاران

نام شرکت متقاضی:
ردیف

معیار ارزیابی

ارزش صادرات
6

روند صعودی
صادرات طی سه

ارزش صادرات در سال  5931بر اساس صورت وضعیتهای تائید شده کارفرما

044

رشد صادرات سال  5931نسبت به سال 5931

 ..................................................دالر

04

نسبت به شاخص

به ازای هر یک درصد رشد  1امتیاز

سال اخیر بر اساس

رشد صادرات سال 5931نسبت به سال ...................................................... 5939دالر

94

صورت وضعیت هر

رشد صادرات سال  5939نسبت به سال  ....................................................... 5931دالر

04

به ازای هر یک درصد رشد  1امتیاز

استفاده از
مصالح و
تجهیزات داخلی
استفاده از
9

مجموع امتیاز :

094

مالحظات ،اسناد ،مستندات و مدارک مثبته

به ازای هر یک درصد رشد  9امتیاز

سال

0

شاخص ارزیابی

امتیاز

مجموع امتیاز:

04

سهم مصالح وتجهیزات داخلی نسبت به کار کرد سال  . . . 5931بیش از %93

14

مجموع امتیاز:

04

بر اساس پروانههای قطعی صادرات کاال در اجرای پروژه در سال 5931

نیروی انسانی
ایرانی در اجرای

صفحه6:

تعداد نیروی انسانی ایرانی شاغل در پروژههای خارجی در سال 5931

مطابق با مستندات ارایه شده از قبیل ویزا ،بلیط ،احکام ماموریت و یا
تاییدیه کار فرما یا سفارت جمهوری اسالمی ایران در کشور هدف .به ازای

14

پروژهها
مجموع امتیاز:

تا  93درصد به ازای هر  %1رشد  53امتیاز

هر نفر نیروی انسانی  1امتیاز محاسبه میشود.

004
بازار جدید بازاری است که شرکت صادراتی در  1سال اخیر به آن کشور

گستردگی
0

 )5-1بازار جدید

04

صادرات انجام نداده باشد .به ازای یک بازار جدید  11امتیاز.

بازارهای هدف و

نفوذ در بازارهای  )1-1گستردگی بازار

04

جدید

 )9-1ماندگاری در بازار

نام و نامخانوادگی مدیر عامل :

14

مهر و امضاء:

نسبت به شاخص -تعداد بازارهای صادراتی در  1سال گذشته
به ازای هر پروژه در بازار هدف  93امتیاز – در  1سال گذشته

تاریخ:

فرم شاخصهای ارزیابی صادرکنندگان نمونه در سال  –6931گروه خدمات فنی و مهندسی  -پیمانکاران

نام شرکت متقاضی:
ردیف
0

معیار ارزیابی
سابقه فعالیت
صادراتی

امتیاز

شاخص ارزیابی

مجموع امتیاز:

04

 )5-1تجربه بین المللی

04

مجموع امتیاز:

604

)5-6حضور در هیات های بازاریابی براساس تائیدیه انجمن مربوطه ،اتاق بازرگانی ،اتاق
تعاون،وزارت خانه تخصصی و یا وزارت صنعت ،معدن و تجارت
 )1-6شرکت در نمایشگاهها و یا سمینارهای بینالمللی

04
94

مهارت فنی و
1

تخصصی در امر
صادرات
خدمات

عضویت در
7

تشکلهای صادراتی
تخصصی

 )9-6آموزش مستمر و منظم کارکنان در امور مرتبط با تجارت خارجی طی  9سال
اخیر  5931 ،5939و 5931

مالحظات ،اسناد ،مستندات و مدارک مثبته
 )5-1مالک تاریخ انعقاد اولین قرارداد بین المللی می باشد( به ازای
هر سال فعالیت  1امتیاز

 )5-6به ازای حضور در هر هیات  53امتیاز

)1-6به ازای شرکت در هر نمایشگاه یا سمینار تخصصی  5 3امتیاز
)9-6ارایه تاییدیه مدارک دورههای آموزشی مرتبط با تجارت خارجی

04

اخذ شده توسط کارکنان شرکت شامل آموزشهای اتاق بازرگانی و یا
وزارتخانههای تخصصی یا سازمان توسعه تجارت ایران

 )1-6دارا بودن وبسایت فعال حداقل دو زبانه با معرفی خدمات ،پروژه ها و کاتالوگ

04

 )1-6دارا بودن گواهی نامه های بین المللی تخصصی

04

 )6-6دارا بودن دفتر نمایندگی یا شرکت ثبت شده در کشور هدف

04

مجموع امتیاز:

04

 )5-7عضویت در تشکلهای صادراتی بین المللی  /ملی

04

 )6-6ارائه گواهی نامه رتبه بندی جهانی و امثالهم از موسسات بین
المللی تخصصی نظیر ENR
 )7-6ارائه مدارک و مستندات با تأیید سفارت /کنسولگری ج.ا.ا-.
به ازای هر شعبه  1امتیاز

 )1-6ارائه مدارک و مستندات

6444

مجموع کل امتیازات :

نام و نامخانوادگی مدیر عامل :

صفحه0:

مهر و امضاء:

تاریخ:

 –6931گروه خدمات فنی و مهندسی  -مهندسین مشاور
فرم شاخصهای ارزیابی صادرکنندگان نمونه در سال 6931

نام شرکت متقاضی:
ردیف

معیار ارزیابی

ارزش صادرات
6

روند صعودی
صادرات طی سه

مجموع امتیاز :

024

ارزش صادرات در سال  5931بر اساس صورت وضعیتهای تائید شده کارفرما

094

رشد صادرات سال  5931نسبت به سال  ...................................................... 5931دالر

04

مالحظات ،اسناد ،مستندات و مدارک مثبته

نسبت به شاخص

به ازای هر یک درصد رشد  1امتیاز

سال اخیر بر اساس

رشد صادرات سال 5931نسبت به سال ...................................................... 5939دالر

94

به ازای هر یک درصد رشد  9امتیاز

صورت وضعیت هر

رشد صادرات سال  5939نسبت به سال  ....................................................... 5931دالر

04

به ازای هر یک درصد رشد  1امتیاز

سال

استفاده از
0

شاخص ارزیابی

امتیاز

04

مجموع امتیاز:

نیروی انسانی

ایرانی در اجرای تعداد نیروی انسانی ایرانی شاغل در پروژههای خارجی در سال 5931

مطابق با مستندات ارایه شده از قبیل ویزا ،بلیط ،احکام ماموریت و یا
تاییدیه کار فرما یا سفارت جمهوری اسالمی ایران در کشور هدف .به ازای

14

پروژهها
مجموع امتیاز:

صفحه6:

هر نفر نیروی انسانی  1امتیاز محاسبه میشود.

004
بازار جدید بازاری است که شرکت صادراتی در  1سال اخیر به آن کشور

گستردگی
9

 )5-1بازار جدید

04

صادرات انجام نداده باشد .به ازای یک بازار جدید  11امتیاز.

بازارهای هدف و

نفوذ در بازارهای  )1-1گستردگی بازار

04

جدید

 )9-1ماندگاری در بازار

نام و نامخانوادگی مدیر عامل :

14

مهر و امضاء :

نسبت به شاخص -تعداد بازارهای صادراتی در  1سال گذشته
به ازای هر پروژه در بازار هدف  93امتیاز – در  1سال گذشته

تاریخ:

 –6931گروه خدمات فنی و مهندسی  -مهندسین مشاور
فرم شاخصهای ارزیابی صادرکنندگان نمونه در سال 6931

نام شرکت متقاضی:

ردیف
0

معیار ارزیابی
سابقه فعالیت
صادراتی

امتیاز

شاخص ارزیابی

مجموع امتیاز:

04

 )5-1تجربه بین المللی

04

سال فعالیت  1امتیاز

مجموع امتیاز:

674

تعاون،وزارت خانه تخصصی و یا وزارت صنعت ،معدن و تجارت

94
94

 )1-1شرکت در نمایشگاهها و یا سمینارهای بینالمللی

مهارت فنی و
0

عضویت در
1

 )9-1آموزش مستمر و منظم کارکنان در امور مرتبط با تجارت خارجی طی  9سال
اخیر  5931 ،5939و 5931

 )5-1به ازای حضور در هر هیات  53امتیاز
)1-1به ازای شرکت در هر نمایشگاه یا سمینار تخصصی  5 3امتیاز
)9-1ارایه تاییدیه مدارک دورههای آموزشی مرتبط با تجارت خارجی اخذ شده

04

توسط کارکنان شرکت شامل آموزشهای اتاق بازرگانی و یا وزارتخانههای
تخصصی یا سازمان توسعه تجارت ایران

امر صادرات
خدمات

مالحظات ،اسناد ،مستندات و مدارک مثبته
 )5-1مالک تاریخ انعقاد اولین قرارداد بین المللی می باشد( به ازای هر

)5-1حضور در هیات های بازاریابی براساس تائیدیه انجمن مربوطه ،اتاق بازرگانی ،اتاق

تخصصی در

صفحه0:

 )1-1دارا بودن وبسایت حداقل دو زبانه با معرفی خدمات ،پروژه ها و کاتالوگ

04

 )1-1دارا بودن گواهی نامه های بین المللی تخصصی

04

 )6-1دارا بودن دفتر نمایندگی یا شرکت ثبت شده در کشور هدف

04

مجموع امتیاز:

04

 )6-1ارائه گواهی نامه رتبه بندی جهانی و امثالهم از موسسات بین
المللی تخصصی نظیر FIDIC , ENR
 )7-1ارائه مدارک و مستندات با تأیید سفارت /کنسولگری ج.ا.ا .به
ازای هر شعبه  1امتیاز

تشکلهای
صادراتی

)5-7عضویت در تشکلهای صادراتی بین المللی تخصصی ،ملی

04

تخصصی
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مجموع کل امتیازات :

نام و نامخانوادگی مدیر عامل :

مهر و امضاء :

تاریخ:

وزارت صنعت ،معدن و تجارت
سازمان توسعه تجارت ایران
معاونت توسعه صادرات کاال و خدمات

فرم شاخصهای ارزیابی
صادرکنندگان نمونه سال 6930
(گروه گردشگری)

تنظیم  :دفتر توسعه صادرات خدمات و محصوالت دانش بنیان

 – 6930گروه گردشگری
فرم شاخصهای ارزیابی صادرکنندگان نمونه در سال 6930

نام شرکت متقاضی:
ردیف

معیار ارزیابی

6

درآمد ارزی

0

بازاریابی

شاخص ارزیابی

امتیاز

مجموع امتیاز:

074

آمار تورهای ورودی در سال(5931نفر شب)

173

مجموع امتیاز:

934

صفحه6:
مالحظات ،اسناد ،مستندات و مدارک مثبته

 )1-5تعداد بازارهای موجود

73

به ازای هر بازار  53امتیاز

 )1-1نفوذ در بازارهای جدید

13

به ازای هر بازار  13امتیاز(با ارایه مستندات)

 )1-9تنوع بازارهای هدف

13

 )1-1حضور در نمایشگاههای بینالمللی گردشگری دارای مجوز

13

به ازای هر نمایشگاه  13امتیاز

 )1-1حضور در هیات های بازاریابی تجاری

93

به ازای هر هیات بازاریابی  51امتیاز

 )1-6اجرای Fam Tour

13

به ازای هر گروه  53امتیاز

 )1-7تنوع تورهای ورودی (طبیعت گردی ،سالمت  ،تاریخی و )...

93

به ازای هر نوع تور  53امتیاز

)1-8برگزاری تورهای ماجراجویانه – سافاری

13

مجوز راه آهن یا مجوز گمرک برای ورود وسیله نقلیه  -کروز

 )1-3برگزاری تورهای مردم شناسی و بوم گردی

93

ارائه مستندات مورد تائید جامعه تورگردانان

 )1-53حضور خبرنگار و چهره های مطبوعاتی خارجی در Fam Tour

53

با ارائه مستندات

 )1-55تبلیغات
 بولتن تبلیغاتی-روزنامه -مجالت خارجی به زبان بازار هدف -شبکه های تلویزیونی در کشورهای هدف یا یکی از کانالهای ماهوارهای

53

مالک تبلیغات ،مدارک و مستندات و ارائه قرارداد پخش

نام و نامخانوادگی مدیر عامل :

مهر و امضاء :

93

تاریخ:

 – 6930گروه گردشگری
فرم شاخصهای ارزیابی صادرکنندگان نمونه در سال 6930

نام شرکت متقاضی:

ردیف

9

معیار

شاخص ارزیابی

ارزیابی

شرایط
عمومی

امتیاز

مجموعه امتیاز:

513

 )9-5عضویت در تشکل صنفی مرتبط

13

 )9-1عضویت در مجامع و تشکل های بین المللی مرتبط

13

 )9-9ایجاد دفاتر یا نمایندگی جذب گردشگردر خارج از کشور
........................................................................................................................
 )9-1تعداد راهنمایان تور دارای کارت راهنمای تور در سال 5931
........................................................................................................................
 )9-1دارا بودن امکانات و تجهیزات کردشگری (هتل ،کمپ ،خانههای روستایی ،حمل ونقل مسافر)
مجموع کل امتیازات :

13

صفحه0:

مالحظات ،اسناد ،مستندات و مدارک مثبته

ارائه مستندات وکارت عضویت معتبر
ارائه مستندات وکارت عضویت معتبر

ارائه مستندات باتایید سفارت یا رایزن بازرگانی

13

به ازای هر کارت راهنما  53امتیاز

53

ارائه مستندات خرید یا اجاره
6444

 مدارک الزم جهت شناسایی تور های ورودی بیانگر تحقق صادرات دربخش گردشگری شامل مدارک و مستندات به شرح فاکتورهای هزینه اقامت در هتل ،هزینههای
نقلیه ،برنامه سفر و کارت معتبر راهنمای تور برای هر گروه گردشگر میباشد( .مطابق مدارک قابل ارائه جهت دریافت جوایز صادراتی)

نام و نامخانوادگی مدیر عامل :

مهر و امضاء :

تاریخ:

وزارت صنعت ،معدن و تجارت
سازمان توسعه تجارت ایران
معاونت توسعه صادرات کاال و خدمات

فرم شاخصهای ارزیابی
صادرکنندگان نمونه سال 6931
(گروه فناوری اطالعات )IT -

اا

تنظیم  :دفتر توسعه صادرات خدمات و محصوالت دانش بنیان

نام شرکت متقاضی :
ردیف

معیار ارزیابی

6

درآمد ارزی

فرم شاخصهای ارزیابی صادرکنندگان نمونه در سال  - 6931گروه فناوری اطالعات ()IT
شاخص ارزیابی

مجموع امتیاز:
 )5-5ارزش صادرات در سال 5931
........................................................................................................................
 )1-5داشتن روند صعودی در صادرات در سال  5931نسبت به سال5931
........................................................................................................................

کیفیت محصول

صفحه6 :

امتیاز

مالحظات ،اسناد ،مستندات و مدارک مثبته

044

 )5ارایه مستندات مالی تایید شده از سوی کارفرمای خارجی

163

مبنی بر دریافت وجه قرارداد
 )1فاکتور فروش یا قرارداد معتبر کهه بهه تاییهد کارفرمهای
خارجی ،اتاق بازرگانی یا وزارتخانههای مرتبط و نیز نمایندگی

13

مجموع امتیاز:

044

 )1-5رعایت قوانین بین المللی کپی رایت

13

 )1-1ثبت بسته های نرمافزاری صادراتی در داخل کشور

53

جمهوری اسالمی ایران در کشور هدف رسیده باشد.
 )9گواهی انجام کار در صورت وجود

و خدمات
0

صادراتی و

 )1-9ثبت بسته های نرمافزاری صادراتی در خارج از کشور

53

رعایت
استانداردها

 )1-1تعداد پرسنل متخصص شرکت
(1-1گواهینامه های بین المللی مدیریتی و استانداردها (مانند امنیتی ،شبکه و نظایر آن)
 )1-6ارزش افزوده محصول و یا خدمت صادراتی

نام و نام خانوادگی مدیر عامل:

مهر و امضاء :

93

ارائه مدرک و مستندات معتبر ولیست بیمه
هر متخصص (حداقل مدرک تحصیلی فوق دیپلم) با حداقل 9
ماه سابقه  1امتیاز

13

به ازای هر گواهینامه بین المللی  53امتیاز

83

براساس هزینه تمام شده و ارزش قرارداد

تاریخ:

نام شرکت متقاضی :

ردیف

معیار ارزیابی

9

بازاریابی

فرم شاخصهای ارزیابی صادرکنندگان نمونه در سال  - 6931گروه فناوری اطالعات ()IT

شاخص ارزیابی

امتیاز

مجموع امتیاز:

13
93

 پشتیبانی بصورت Offline -پشتیبانی Online

0

تشکل اقتصادی

مالحظات ،اسناد ،مستندات و مدارک مثبته

204

 )5-9ارائه خدمات پس از فروش از طریق اینترنت

عضویت در

صفحه0 :

ارائه مدارک و مستندات معتبر

 )1-9دارا بودن نمایندگی ،شعبه یا دفتر فروش در خارج از کشور یا وجود قرارداد پشتیبانی

13

 )9-9تنوع محصوالت و خدمات صادراتی و گستردگی بازارهای هدف

13

به ازای تنوع هر محصول  53امتیاز و به ازای هر بازار  53امتیاز

 )1-9حضور در نمایشگاههای بینالمللی خارج از کشور و یا هیأتهای تجاری

13

حداقل یک نمایشگاه یا هیأت

 )1-9بهرهگیری از ابزارهای نوین بازاریابی با استفاده از فناوری

83

مجموع امتیاز:

04

)1-5عضویت در تشکل صادراتی مرتبط

13

صادراتی
مجموع کل امتیازات :

نام و نام خانوادگی مدیر عامل:

تشکل صادراتی زیرمجموعه اتاق ایران
ارائه مدارک مربوط به عضویت

6444

مهر و امضاء :

تاریخ:

وزارت صنعت ،معدن و تجارت
سازمان توسعه تجارت ایران
معاونت توسعه صادرات کاال و خدمات

فرم شاخصهای ارزیابی
صادرکنندگان نمونه سال 6931
(گروه فرهنگی و هنری)
)
ا

تنظیم  :دفتر توسعه صادرات خدمات و محصوالت دانش بنیان

نام شرکت متقاضی:
ردیف

معیار ارزیابی
ارزش صدور

6

 - 6931گروه محصوالت فرهنگی و هنری
فرم شاخصهای ارزیابی صادرکنندگان نمونه در سال 6931
شاخص ارزیابی
مجموع امتیاز:

امتیاز

مالحظات ،اسناد ،مستندات و مدارک مثبته

074

 )5ارائه قرارداد با کارفرمای خارجی که به تایید وزارت ارشاد یا تشکل
ذیربط رسیده باشد.

خدمات
فرهنگی -هنری

 )5-5ارزش صادرات در سال ........................................................... 5931

173

در سال 6930

0

شرایط
عمومی

مجموع امتیاز:

04

 )5-1عضویت در تشکل مرتبط

13

 )1-1تعداد پرسنل شاغل ( ثابت)

13

9

 )5-9شرکت در حراجی ها ،جشنوارهها و نمایشگاههای بینالمللی طی سال گذشته

83

 )1-9موفقیت در جشنواره ها و نمایشگاههای بینالمللی طی سه سال اخیر

83

 )9-9گستردگی بازارهای هدف

533

 )1-9تبلیغات :وب سایت تخصصی  1یا چند زبانه ،حضور در رسانه های
خارجی ،بروشور به زبان بازارهای هدف و غیره

0

تولید مشترک با
شریك خارجی

دریافت وجه قرارداد

ارائه مستندات وکارت عضویت معتبر
ارائه لیست بیمه پرسنل (به ازای هر نفر  1امتیاز)

به ازای هر بازار  13امتیاز
مدارک و مستندات با تائید وزارت ارشاد یا تشکل مربوطه(وب سایت تخصصی

33

 13امتیاز ،حضور در نشریات تخصصی بین المللی  93امتیاز،حضوردرشبکه های
تلویزیونی خارجی  93امتیازو سایر اقالم تبلیغاتی 53امتیاز

مجموع امتیاز:

044

عقد قرارداد تولید مشترک -با رویکرد ورود به بازارهای جدید
........................................................................................................................

533

ارائه قرارداد تولید مشترک با تایید وزارت ارشاد یا تشکل مربوطه
6444

مجموع کل امتیازات :

نام و نام خانوادگی مدیر عامل :

 )1ارائه مستندات مالی تایید شده از سوی کارفرمای خهارجی مبنهی بهر

904

مجموع امتیاز:

بازاریابی

صفحه6:

مهر و امضاء :

تاریخ:

وزارت صنعت ،معدن و تجارت
سازمان توسعه تجارت ایران
معاونت توسعه صادرات کاال و خدمات

فرم شاخصهای ارزیابی
صادرکنندگان نمونه سال 6931
(گروه اعزام نیروی کار)

تنظیم  :دفتر توسعه صادرات خدمات و محصوالت دانش بنیان

نام شرکت متقاضی:
ردیف

معیار ارزیابی

6

درآمد ارزی

فرم شاخصهای ارزیابی صادرکنندگان نمونه در سال  -6931گروه اعزام نیروی کار
شاخص ارزیابی
مجموع امتیاز:

امتیاز

مالحظات ،اسناد ،مستندات و مدارک مثبته

074

 )5براساس قراردادهای منعقده و تایید دفتر نمایندگی جمهوری اسالمی
ایران در کشور هدف

 )5-5تعداد نفرات اعزامی در سال ( 5931هر نفر9امتیاز)

983

 )1-5روند صعودی نفرات اعزامی طی  9سال قبل:

به ازای هر  )-%53( %53رشد صادرات طی سال 5931نسبت به سال قبل  1امتیاز ( 1امتیاز منفی)

93
نسبت صادرات سال 5931به سال .................................................. 5939
نسبت صادرات سال  5939به سال ................................................ 5931

0

کار صادرشده

 )1تایید وزارتخانه تخصصی و تشکل ذیربط

13

نسبت صادرات سال 5931به سال .................................................. 5931

کیفیت نیروی

صفحه6:

13

مجموع امتیاز:

044

)1-5متخصص (لیسانس ،فوق لیسانس و باالتر)

13

 )1-1ماهر(فوق دیپلم و دارندگان مدرک فنی و حرفه ای درجه یک)

73

 )1-9نیمه ماهر و ساده ( دیپلم و دارندگان مدرک فنی و حرفه ای درجه ) 1

83

به ازای هر  )-%53( %53رشد صادرات طی سال 5931نسبت به سال قبل  9امتیاز ( 9امتیاز منفی
به ازای هر  )-%53( %53رشد صادرات طی سال  5939نسبت به سال قبل  1امتیاز ( 1امتیاز منفی)

ارائه مدرک معتبر

نام و نام خانوادگی مدیر عامل :

مهر و امضاء:

نسبت از کل

تاریخ:

نام شرکت متقاضی:

ردیف

معیار ارزیابی

9

مقصد نیروی

فرم شاخصهای ارزیابی صادرکنندگان نمونه در سال  -6931گروه اعزام نیروی کار

امتیاز

شاخص ارزیابی

مجموعه امتیاز

234

 )9-5حوزه امریکا و کانادا ،اقیانوسیه و اروپا

513

)9-1کشورهای آسیای جنوب شرقی و آفریقا

73

کار صادر شده
 )9-1سایر کشورها
........................................................................................................................

صفحه0:

مالحظات ،اسناد ،مستندات و مدارک مثبته

نسبت از کل

13
044

مجموع امتیاز:
 )5-1عضویت در تشکل مرتبط

0

شرایط
عمومی

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

13

 )1-1داشتن نمایندگی ،شعبه یا دفتر در کشور هدف
........................................................................................................................

جمع کل

نام و نام خانوادگی مدیر عامل :

13
6444

مهر و امضاء:

تاریخ:

وزارت صنعت ،معدن و تجارت
سازمان توسعه تجارت ایران
معاونت توسعه صادرات کاال و خدمات

فرم شاخصهای ارزیابی
صادرکنندگان نمونه سال 6931
(گروه حمل و نقل و ترانزیت)

تنظیم  :دفتر توسعه صادرات خدمات و محصوالت دانش بنیان

نام شرکت متقاضی:

ردیف

معیار ارزیابی

6

ارزش

کارترانزیت
نقل و
نیروی
حمل و
فرم شاخصهای ارزیابی صادرکنندگان نمونه در سال  -6931گروه اعزام

شاخص ارزیابی

امتیاز

صفحه6:

مالحظات ،اسناد ،مستندات و مدارک مثبته

074

مجموع امتیاز:

 )5-5ارزش صادرات در سال 5931

983

 )5ارائه قرارداد با طرف خارجی  / Invoice /بارنامه حمل و نقل بین المللی
 )1ارائه مستندات مالی مبنی بر دریافت وجه قرارداد  /مستندات مهالی انتقهال
وجوه یا سایر مستندات مشابه

 )5-1روند صعودی صادرات سال  5931نسبت به  9سال قبل:

0

شرایط

نسبت صادرات سال 5931به سال .................................................. 5931

13

نسبت صادرات سال 5931به سال .................................................. 5939

93

نسبت صادرات سال  5939به سال ................................................ 5931

13

مجموع امتیاز:

064

 )1-5عضویت در تشکل های تخصصی مربوطه داخلی

13

 )1-1تجربه و سابقه فعالیت شرکت در عرصه بین المللی

83

عمومی

........................................................................................................................
 )1-9داشتن وب سایت فعال حداقل  1زبانه با قابلیت پاسخگویی و پشتیبانی
.......................................................................................................................
 )1-1داشتن گواهی های استاندارد مدیریت کیفیت

نام و نام خانوادگی مدیر عامل :

به ازای هر  %53رشد صادرات طی سال  5931نسبت به سال قبل چهار امتیاز
به ازای هر  %53رشد صادرات طی سال  5931نسبت به سال قبل سه امتیاز
به ازای هر  %53رشد صادرات طی سال  5939نسبت به سال قبل دو امتیاز

13

ارائه مدارک مثبته

به ازای هر سال سابقه  8امتیاز

13

مهر و امضاء:

تاریخ:

نام شرکت متقاضی:

ردیف

ترانزیت
نقل وکار
نیروی
حمل و
فرم شاخصهای ارزیابی صادرکنندگان نمونه در سال  -6931گروه اعزام

معیار ارزیابی

امتیاز

شاخص ارزیابی

مجموعه امتیاز

9

مالحظات ،اسناد ،مستندات و مدارک مثبته

004

کیفیت خدمات  )9-5درصد گسترش ناوگان در سال  5931نسبت به سال 5931

73

به نسبت از کل گرفته می شود

حمل و نقل
صادرشده

 )9-1ایجهههاد شهههرکت مشهههترک بههها مشهههارکت طهههرف خهههارجی
.......................................................................................................................
 )9-9امکان رهگیری الکترونیکی محموالت و مسافر

بازاریابی

93
13

-5ارائه اساسنامه شرکت
.......................................................................................................................

 -1ارائه روزنامه رسمی

074

مجموع امتیاز:

0

صفحه0:

 )1-5عضویت در تشکلهای مرتبط تخصصی بینالمللی

93

 )1-1نفوذ در بازارهای جدید در سال  5931نسبت به سه سال اخیر

33

به ازای نفوذ در هر بازار جدید  93امتیاز
منوط به ارائه مستندات الزم (شامل قراردادهای مربوطه ،کتابچه نمایشگاه و هیات

 )1-9حضور در نمایشگاههای بین المللی  /هیاتهای تجاری
جمع کل

نام و نام خانوادگی مدیر عامل :

13

اعزامی و  )...و تایید سازمان توسعه تجارت ایران  /اتاق بازرگانی  /انجمن یا اتحادیه
مربوطه

6444

مهر و امضاء:

تاریخ:

