ملی روز مهندسی
دستورالعمل ارزیابی واحد های برتر فنی و مهندسی
هدف:
انجمن خدمات مهندسی استان اصفهان در نظر دارد به منظور تجلیل از مقام مهندسی و ایجاد انگیزه جهت تالش هر
چه بیشتر شرکت ها و سازمان های فنی و مهندسی کشور در حاشیه کنفرانس ملی روز مهندسیی کیه هیر سیاره در
سارروز بزرگداشت خواجه نصیراردین طوسی که به نام روز مهندسی نام گیااری شیده اسیت تجلییل بآمیل لورد ریاا
دستورارآمل ذیل جهت نحوه انتخاب شرکت های مهندسی برتر ارائه می شود .
ماده  -1تعاریف
واحد فنی و مهندسی :شرکت یا سازمان یا واحد مهندسی است که در مرجع ثبت شیرکت هیا و موسایات رییر تجیاری
جمهوری اسالمی ایران ثبت شده است و دارای شماره ثبت و شماره شناسه ملی قابل ردییابی اسیت کیه در جهیت
انجام مطارآات و اجرای طرحهای توریدی و افزایش بهره وری ،ارتقاء کیفیت محصوالت توریدی و بهبود سطح فناوری
فرلیند های تورید و استفاده بهینه از امكانات سخت افزاری و نرم افزاری توانمندی های تخصصیی موجیود در کشیور
فآاریت می نمایند.
واحد فنی و مهندسی نمونه :واحدی که در سطح استان و کشور بیشترین امتیاز فرم ارزیابی واحد فنی و مهندسی نمونه را
کاب کرده باشد.
زمينه تخصصی :عبارت است از زمینه اصلی فآاریت واحد فنی و مهندسی که مطابق با جدول پیوست ایین دسیتورارآمل
تآریف شده است( .پیوست شماره )1
ماده  -2شرایط الزم:
واحد ها می بایات در زمینه های فنی و مهندسی اشتغال داشته و در زمان بررسیی درحیال بهیره بیرداری و فآیال
باشند.
تبصره :یک شرکت در دو سال متواری نمی تواند حائز رتبه شرکت برتر گردد.
ماده  -3شاخص های ارزشيابی
فآاریت واحد های فنی و مهندسی در 9بخش به شرح زیر ارزشیابی می گردد:
 )1-3فعاليت در پروژهای مهندسی:

فآاریت های ماتندی که در زمینه مهندسی انجام گرفته باشد ،شامل فآاریت های سال جاری و فآاریت های سیال
قبل حداکثر  100امتیاز.
برای سال جاری حداکثر  60امتیاز و برای سال قبل حداکثر  40امتیاز به شرح زیر با ارائیه مایتندات محاسیبه میی
گردد:
1

ملی روز مهندسی
دستورالعمل ارزیابی واحد های برتر فنی و مهندسی
پروژه تا سقف  500میلیون ریال  10امتیاز
پروژه از  500میلیون ریال تا  5میلیارد ریال  20امتیاز
پروژه از  5میلیارد ریال تا  50میلیارد ریال  35امتیاز
پروژه از  50میلیارد ریال به باال  50امتیاز
 )2-3فعاليت در جهت صادرات خدمات فنی و مهندسی:

فآاریت هایی که در راستای اجرای طرح های صنآتی،مآدنی و تجاری در خارج از کشور انجیام گرفتیه باشید ،شیامل
فآاریت های سال جاری و فآاریت های سال قبل حداکثر  70امتیاز.
برای سال جاری حداکثر  40امتیاز و برای سال قبل حداکثر  30امتیاز به شرح زیر محاسبه می گردد:
پروژه تا سقف  100هزار دالر  10امتیاز 100( .هزار دالر > سقف پروژه)
پروژه از  100هزار دالر باالتر  20امتیاز( .سقف پروژه ≥  100هزار دالر)
تبصره  :در صورتی که واحد فنی و مهندسی محصوری بر پایه دانش فنی و مهندسیی  ،توریید و صیادر نمایید  ،نییز
مشمول این بند می گردد.
 )3-3نوآوری ،ابتكار ،دانش فنی وتدوین استاندارد:

نولوری ،ابتكار و دانش فنی ای که مورد تایید اداره ثبت اختراعات سازمان ثبت و اسناد کشور ،سازمان ملی استاندارد
ایران باشند هر مورد  10امتیاز و در صورت ارائه گواهی از موساه محل مورد استفاده هر مورد فآاریت  5امتیاز تآلق
خواهد گرفت ،حداکثر امتیاز این بخش  40امتیاز می باشد.
 )4-3استقرار سيستم های مدیریت كيفيت:

استقرار سیاتم های مدیریت سری استانداردهای ایزو مشروط به اخا گواهینامه از سازمان ملی استاندارد اییران و ییا
موساه های مآتبر داخلی و خارجی 10امتیاز.
 )5-3دوره های آموزشی:

 اجرا و شرکت در دوره های لموزشی مهندسی داخلی و خارجی که منجر به صدور گواهینامه شده باشد ،به ازاء هیر 32نفر ساعت حضور در دوره  1امتیاز و حداکثر  10امتیاز.
 بهره گیری از ابزار های کیفیت و بهبود بهره وری مشروط به طی دوره های تخصصی و اخا گواهینامه های مآتبیراز مراجع داخلی و خارجی به ازاء هر  8نفر ساعت حضور در دوره  0/5امتیاز و حداکثر  10امتیاز.
* تبصره :اجرای و شرکت در دوره های برگزار شده داخلی باید بر اساس مجوز رسیمی از یكیی از مراکیز دانشیگاهی،
فنی حرفه ای ،مراکز مورد تایید ارگان های دورتی و ارگان های مورد تایید مآاونت توسآه مدیریت و سرمایه انایانی
ریاست جمهوری باشد و دوره های خارجی باید مورد تایید یكی از ارگان های دورتی بوده و یا در کمیته استانی مورد
تایید قرار گیرد.
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 )6-3استقرار سيستم های مدیریت ارزیابی و رضایت مندی مشتریان:

استقرار سیاتم های مدیریت ارزیابی و رضایت مندی مشتریان مشروط بیه ارائیه سیاختار و برنامیه رییزی مصیوب و
ارزیابی رضایت مندی مشتریان ،جمآا  10امتیاز .
* تبصره :در صورت عدم استقرار سیاتم مدیریت کیفیت ارائه تاییدیه حان انجام کار هر مورد  1امتیاز حیداکثر 7
امتیاز ( 6مورد سال جاری 4 -مورد سال های قبل).
 )7-3عضویت در تشكل های علمی و تخصصی:

ع ضویت در مجامع علمی و تخصصی مرتبط با موضوع فآاریت واحد ها که منجر به صدور گواهی عضویت شده باشید،
عضویت در انجمن فنی مهندسی یا نظام های استان  20امتیاز و هر تشكل دیگر  5امتیاز و حداکثر امتیاز این بخیش
 40امتیاز می باشد.
 )8-3امكانات و تجهيزات مهندسی:

امكانات و ماتحدثات مهندسی مورد استفاده شامل ساختمان محیل کیار و امكانیات مربوطیه ،کیاميیوتر و تجهییزات
جانبی و تخصصی،باته های نرم افزاری و روازم ،تجهیزات تات و کنترل کیفی و لزمایشگاهی هر بخیش  5امتییاز و
حداکثر  20امتیاز.
)9-3جوایز و افتخارات استانی ،ملی  ،بين المللی

اخا جوایز ،تندیس و تقدیر نامه از جشنواره ها ،کنفرانس ها و یا کنفرانس ها حداکثر  10امتیار (استانی یک امتییاز،
ملی  2امتیاز و بین ارمللی  3امتیاز )
ماده  -4روش اجرائی:
 )1-4انتخاب واحد فنی و مهندسی نمونه کشور توسط کمیته ارزیابی انجام می پایرد.
 )2-4واحد های فنی و مهندسی متقاضی می توانند در موعد مقرر اعالم شیده در فراخیوان هیای اعالمیی اقیدام بیه
تكمیل پرسشنامه از طریق سامانه کنفرانس روز ملی مهندسی به لدرس  www.engday.irنمایند.
ماده  -5اعضاء كميته ارزیابی واحد های فنی و مهندسی
 -1-5یک نفر نماینده هیات مدیره انجمن خدمات مهندسی استان اصفهان (رئیس کمیته)
 -2-5یک نفر نماینده کمیته راهبردی کنفرانس روز ملی مهندسی(دبیر کمیته)
-3-5یک نفر نماینده از نظام مهندسی ساختمان
 -4-5یک نفر نماینده از نظام مهندسی مآدن
 -5-5یک نفر نماینده از نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیآی
 -6-5یک نفر نماینده از انجمن همگن برق و اركترونیک
 -7-5یک نفر نماینده از نظام صنفی رایانه
 -8-5یک نفر نماینده از انجمن ماشین سازان
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پرسشنامه واحد فنی و مهندسی نمونه(پيوست )2
توسط متقاضی تكميل شود
-1

مشخصات عمومی:

استان:

نام واحد:

وضعيت مالكيت:

نام مدير عامل:

پرسنل فني:

زمينه تخصصي :
تعداد كل پرسنل:

تلفن:

تعداد

دورنگار:

نشاني:
آدرس اينترنت :

 -2فعاليت در پروژه های صنعتی ،معدنی و تجاری كشور و یا تدوین نرم افزار های مهندسی
ردیف شرح پروژه یا نرم افزار

طرف

مبلغ قرار داد(ميليون

مدت

قرار

ریال)

اجرا

داد

سال قبل

1
2
3
4
5
* مستندات قرار داد ارائه شود.
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سال جاري

محل

درصد

بهره برداری پيشرفت
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 -3فعاليت در جهت صادرات خدمات فني و مهندسي
ردیف

شرح فعاليت

طرف قرار

مبلغ صادرات(ميليون ریال)

داد

سال قبل

درصد پيشرفت

مدت اجرا

سال جاری

*ماتندات قرار داد ارائه شود.
 -4نوآوری ،ابتكار ،دانش فنی وتدوین استاندارد
منبع تایيدكننده

شرح نوآوری ،ابتكار یا دانش فنی و تدوین استاندارد

مشخصات
ستفاده كننده

ا

درصد
پيشرفت

*ماتندات ارائه شود.
 -5استقرار سيستم های مدیریت كيفيت
ردیف

مركز برگزار كننده

عنوان استاندارد

*تایید مآتبر ارائه شود.
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 -6استقرار سيستم های مدیریت ارزیابی و رضایت مندی مشتریان
ردیف

شرح

* مدارک استقرار ارائه شود درصورت استفاده از تبصره تاییدیه مشتری ارزامی است.
 -7وضعيت دوره های آموزشی تخصصی
ردیف

ساعت دوره

عنوان دوره

مركز برگزار كننده

* ماتندات ضمیمه شود
 -8عضویت در تشكل علمی و تخصصی
ردیف

سال عضویت

عنوان تشكل

1
2
3
4
*ماتندات مآتبر ارائه شود.
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ردیف

جوایز و افتخارات استانی ،ملی  ،بين المللی
سطح كنفرانس-كنفرانس

عنوان جایزه

 -10امكانات و تجهيزات مهندسي
 )1-10تشریح ساختمان محل کار و امكانات مربوطه:

 )2-10تشریح کاميیوتر و تجهیزات جانبی و تخصصی:

 )3-10تشریح باته های نرم افزاری:

 )4-10تشریح روازم و تجهیزات تات و کنترل کیفی و لزمایشگاهی:
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فرم ارزيابي واحد فني و مهندسي نمونه (پيوست شماره)3
توسط کمیته ارزیابی کنفرانس تكمیل شود
استان:

نام واحد:

وضعيت مالكيت:

نام مدير عامل:

پرسنل فني:
تلفن:

زمينه تخصصي :
تعداد

تعداد كل پرسنل:

نشاني:
دورنگار:

ردیف

آدرس اينترنت :

حداكثرامتياز هر

عوامل ارزشيابی

حداكثر امتياز

فعاليت

1

فآاریت در پروژه های صنآتی و مآدنی کشور و سال جاری
یا تدوین نرم افزار های مهندسی

شده

20-10

60

20-10

40

20-10

40

20-10

30

3

نولوری ،ابتكار ،دانش فنی و تدوین استاندارد

10

40

4

استقرار سیاتم های مدیریت کیفیت

10

10

5

استقرار سیاتم های مدیریت ارزیابی و رضایت مندی مشتریان

5

10

6

شرکت در دوره های لموزشی تخصصی

1

20

7

عضویت در مجامع علمی و تخصصی

10-5

20

8

امكانات و تجهیزات مهندسی (دفتر مهندسی ،کاميیوتر و تجهیزات
مربوطه ،باته های نرم افزاری و امكانات تات)

10

20

9

جوایز و افتخارات

3

10

قبل از سال جاری
2

فآاریییت در جهییت صییادرات خییدمات فنییی و سال جاری
مهندسی
قبل از سال جاری

جمع

300
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