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 هدف:  
در نظر دارد   رسیم  از ززارت هین، م م،دا ز اجارتمهیم      مجوز  براسیا    انجمن خدمات مهندسی  اسیناا اهینهاا

به منظور اجلیل از مقام مهندسی  ز اججاد انییه  هه  اش  رر هه بیتینر کیره  را ز سیازماا رای ون  ز مهندسی  

راهدجن طوسی  هه به نام هه رر سیاهه در سیاهرزز بهراداکی  خواهه ن یی مهندسی هتیور در ااکییه هننرانم مل  رزز  

هذا دسینوراه،مل یجل هه  نوو  انناا  کیره  رای مهندسی  نام اذاری کید  اسی  اجلیل ب،مل رزرد    رزز مهندسی 

 برار ارائه م  کود .

 تعاريف  -1ماده 
را ز موسیایات ریر اجاری    مهندسی  اسی  هه در مرهث ت   کیره کیره  جا سیازماا جا زااد   :مهندسييو واحد فني  

اسی  هه در هه  ردجاب    بلهمهوری اسیشم  اجراا  ت   کید  اسی  ز دارای کیمار  ت   ز کیمار  کیناسیه مل   ا

انجام مطاه،ات ز اهرای طراهای اوهیدی ز اوهاجش بهر  زریم اراقاء هینی  مو یوتت اوهیدی ز به ود سیطف ونازری  

رای اا ی ی  موهود در هتیور    جند رای اوهید ز اسینناد  بهینه از اماانات سیا  اوهاری ز نرم اوهاری اوانمندیرور

 و،اهی  م  نماجند.

مهندسی  ز  ز هتیور بیتینرجن امنیاز ورم ارزجاب  زااد ون    اهینهاا زاادی هه در سیطف اسیناا  هندسيي مونم::مو واحد فني  

 .نماجد   هاب 1هه مطابق با هدزل پیوس  اجن دسنوراه،مل ا،رجف کد  اس . مپیوس  کمار  نمونه را 

مهندسی  هه مطابق با هدزل پیوسی  اجن دسینوراه،مل  ز  ع ارت اسی  از زمینه اهیل  و،اهی  زااد ون    زمين: تخصيصيي:

   1ا،رجف کد  اس . مپیوس  کمار  

 شرايط الزم: -2ماده 

ز و،ال    دراال بهر  برداریز در زماا بررسیی   اکیینلال داکیینه     در زمینه رای ون  ز مهندسیی  م  باجایی زااد را  

 باکند.

 اائه را ه کره  برار اردد.در هورت درجاو  اندجم اا سه سال ب،دم نم  اواند ر : جک کره  ا  

 ارزشيابي  شاخص های  -3ماده 
 باش به کرح زجر ارزکیاب  م  اردد:   9در ون  ز مهندس و،اهی  زااد رای 

 
 مشتريان:استقرار سيستم های مديريت ارزيابي و رضايت مندی    -3-1

اسینقرار سییاینا رای مدجرج  ارزجاب  ز رتیاج  مندی متینرجاا متیرزر به ارائه سیاخنار ز برنامه رجهی م یو  ز  

 . امنیاز 10ارزجاب  رتاج  مندی متنرجاام هم،ا 
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  7امنیاز اداهثر    1ااین انجام هار رر مورد  ارائه ااجیدجه  ا  یر : در هیورت عدم اسینقرار سییاینا مدجرج  هینی   *  

 .مورد سال رای   ل  4 -مورد سال هاری 6نیاز مام

 :مهندسي و  تنليدی  هایفعاليت در پروژ-3-2

رای سیال هاری ز    انجام ارونه باکیدم کیامل و،اهی  مهندسی   ز    اوهیدیزمینه    هه درماینندی   یو،اهی  را •

 امنیاز. 80و،اهی  رای سال   ل اداهثر 

مواس ه  مانندات  با ارائه  امنیاز به کرح زجر    30امنیاز ز برای سال   ل اداهثر    50برای سال هاری اداهثر   •

 م  اردد:

 ازامنی 10 اوماامیلیوا  500اا سقف  را پرزژ مجموع  ✓

 زامنیا 20 اوماا لیاردمی 5اا  اوماامیلیوا  500از  را پرزژ مجموع  ✓

 زامنیا 35 اوماامیلیارد  50اا  اوماا یاردمیل 5از  را پرزژ مجموع  ✓

 امنیاز  50به بات  اوماامیلیارد  50از  را پرزژ مجموع  ✓

 اجن مجموعه ارزجاب  م  اردد هه و،اهی  رای مهندس  را در بر ایرد. ا  ر :  رارد راج  در -

هه موهب اوهیدم خدمات ون  ز مهندس  خلق ارز  اوهزد  در  منظور از پرزژ  رای مهندسی  کیامل :  2ا  یر  -

 .میهاا ورز  م  باکد اوهاجش اوهید زجا 

 :  فني و مهندسيفعاليت در جهت صادرات خدمات   -3-3

رای هین،ن مم،دن  ز اجاری در خار  از هتیور انجام ارونه باکیدم کیامل    هه در راسینای اهرای طرح ج و،اهی  را

 امنیاز. 80رای سال هاری ز و،اهی  رای سال   ل اداهثر  و،اهی 

 امنیاز به کرح زجر مواس ه م  اردد: 30امنیاز ز برای سال   ل اداهثر  50برای سال هاری اداهثر 

 امنیاز.  15رهار دتر  50اا سقف  را پرزژ مجموع  ✓

 امنیاز.  25 رهار دتر 300اا رهار دتر  50از  را پرزژ مجموع  ✓

  امنیاز 50به بات  رهار دتر 300از  را پرزژ مجموع  ✓

در هیورا  هه زااد ون  ز مهندسی  مو یوه  بر پاجه دانش ون  ز مهندسی  م اوهید ز هیادر نماجد  متیمول   تبصره   

 اجن بند م  اردد.

 :و ثبت اختراع  تدوين استامدارد،  منآوری، ابتكار، دامش فني-3-4

ورزریم ابناارم دانش ون م ادزجن اسییناندارد ز ت   اخنراع مورد ااجید ادار  ت   اخنراعات سییازماا ت   ز اسییناد  ن

امنیاز ز در هیورت ارائه اوار  از موسیایه مول مورد    10هتیورم سیازماا مل  اسیناندارد اجراا باکیند رر مورد  

ارو  ز در هییورا  هه نورزریم ابناارم دانش ون م ادزجن اسیییناندارد    امنیاز ا،لق خوارد   5اسینناد  رر مورد و،اهی   
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اخنراع هه مورد ااجید سیازماا   3ز ت   هننرانم مل  رزز مهندس  دسنوراه،مل ارزجاب  زااد رای برار ون  ز مهندس   

 امنیاز ا،لق خوارد ارو .   20رای م،ن ر بین اهملل  باکید رر مورد  

مرب نماجد  در هورا  هه زااد  ارائه  بنیاا  جا مو ول دانش  بنیاا ز  نامه کره  دانش  امنیاز هاب   40وطه اوار  

 . خواردهرد 
 دوره های آمنزشي:-3-5

  باکیدم به ازاء رر  داخل  ز خاره  هه منجر به هیدزر اوارینامه کید  مهندسی اهرا ز کیره  در دزر  رای رموزکی     -

 امنیاز. 10ز اداهثر  امنیاز  1ننر ساع  اضور در دزر   32

خذ اوارینامه رای م،ن ر از ز ابهر  ایری از ابهار رای هینی  ز به ود بهر  زری مترزر به ط  دزر  رای اا       -

 امنیاز. 10امنیاز ز اداهثر  5/0ننر ساع  اضور در دزر   8مراهث داخل  ز خاره  به ازاء رر 

ز کیره  در دزر  رای براهار کید  داخل  باجد بر اسیا  مجوز رسیم  از جا  از مراهه دانتییار م ون    * ا  یر : اهرا

ز ارااا رای مورد ااجید م،ازن  اوس،ه مدجرج  ز سرماجه اناان  رجاس    اروه ایم مراهه مورد ااجید ارااا رای دزهن 

همهوری باکیید ز دزر  رای خاره  باجد مورد ااجید جا  از ارااا رای دزهن  بود  ز جا در همینه اسیینان  مورد ااجید 

  رار ایرد.

 استقرار سيستم های مديريت كيفيت:-3-6

موساه  م،ن ر هادر هنند     رای اجهز مترزر به اخذ اوارینامه از سازماااسنقرار سیانا رای مدجرج  سری اسناندارد

 .به کرح هدزل یجل امنیاز  20بین اهملل  اداهثر رای م،ن ر داخل  ز 

 سقف امتياز)هر عدد(  منع استامدارد 

 20 2 ز ...    IMSم    HSEم  ISOاسناندارد رای بین اهملل ممانند  

 ISIRI   5 20عشم  اسناندارد مل م 

 20 10 ز ...   ASTMم  APIم   CE-Markعشم  اسناندارد بین اهملل ممانند 

 :ي  امسام  يرویمو   امكامات و تجهيزات مهندسي-3-7

ساخنماا مول هار ز اماانات مربوطهم هامپیوار ز اجهیهات    ممورد اسنناد  اناان ز نیرزی    مهندس   اجهیهات  ماماانات

  ز ررکییو ون    م هاراار رزماجتییار  مباینه رای نرم اوهاری ز هوازمم اجهیهات اای  ز هننرل هین هان   ز اا ی ی م

 .م  باکد  امنیاز 40 امنیاز در اجن باش اداهثر

 سقف امنیاز  امنیاز رر باش  

 10 2 باش  اماانات ز اجهیهات مرر 

 30 15 ننر  50نیرزی اناان  اا 
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 ا  ر : ارائه ا وجر رسید اجننرنن  هیا  بیمه نیرزی اناان  م نای امنیاز در  م  باکد.

 عضنيت در تشكل های علوي و تخصصي: -3-8

عضیوج  در مجامث علم  ز اا ی ی  مرا ط با موتیوع و،اهی  زااد را هه منجر به هیدزر اوار  عضیوج  کید   

انجمن امنیاز م  10منیاز  م دارابودا پرزانه ون  ز مهندس  ز اوقیق ز اوس،ه  ا  10باکیدم عضیوج  در نظام رای اسیناا  

 .امنیاز م  باکد  20امنیاز ز اداهثر امنیاز اجن باش  2امنیاز ز رر اتیال دجیر  5ون  مهندسی   

 جنايز و افتخارات استامي، ملي ، بين الوللي-3-9

امنیاز ز   4امنیازم مل     2ماسیینان     امنیار  20اداهثر  را   هننرانمهواجهم اندجم ز اقدجر نامه از هتیینوار  را ز   اخذ 

 امنیاز   8بین اهملل  

 روش اجرائي:  -4ماده 
 .اوسط همینه ارزجاب  انجام م  پذجردنمونه هتور  ون  ز مهندس   انناا  زااد 1-4

م  اوانند در موعد مقرر اعشم کد  در وراخواا رای اعشم  ا دام به اامیل    منقات رای ون  ز مهندس  زااد     2-4

 .نماجند  www.engday.irاز طرجق سامانه هننرانم رزز مل  مهندس  به ردر  پرستنامه 

  فني و مهندسيواحد های  ارزيابياعضاء كويت:  -5ماده 

  واحد های فني و مهندسي ارزيابياعضاء كويت:  -5ماده  1-5
 مرئیم همینه  جک ننر نماجند  ریات مدجر  انجمن خدمات مهندس  اسناا اهنهاا   -1-5

 مدبیر همینه جک ننر نماجند  همینه رار ردی هننرانم رزز مل  مهندس  -2-5

 جک ننر نماجند  از نظام مهندس  ساخنماا-3-5

 جک ننر نماجند  از نظام مهندس  م،دا -4-5

 جک ننر نماجند  از نظام مهندس  هتازرزی ز منابث ط ی،  -5-5

 جک ننر نماجند  از انجمن رمین برق ز اهانرزنیک  -6-5

 جک ننر نماجند  از نظام هنن  راجانه -7-5

 جک ننر نماجند  از انجمن ماکین سازاا - 8-5

 جک ننر نماجند  از انجمن کره  رای دانش بنیاا -9-5

 ند  از انجمن مدجراا هناجثجک ننر نماج -10-5

 جک ننر نماجند  از انجمن اوهیدهنندااا ز هادرهنندااا هناجث رذاج  -11-5

 جک ننر نماجند  از انجمن کره  رای دانش بنیاا -9-5

 جک ننر نماجند  از انجمن مدجراا هناجث -10-5

 رذاج جک ننر نماجند  از انجمن اوهیدهنندااا ز هادرهنندااا هناجث  -11-5
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 ( 2پرسشنام: واحد فني و مهندسي مونم:)پينست 

 تنسط متقاضي تكويل شند

 مشخصات عونمي:  -1

 

                               استان                                       نام واحد                                          زمينه تخصصي                    

                   تعداد وضعيت مالكيت                       نام مديه عامل                                      تعداد كل پهسنل 

                     پهسنل فني                       تلفن                                                  دورنگار                                

                                                       نشاني                                                                                

 آدرس اينتهنت         

          

 فعاليت در پروژه های صنعتي، معدمي و تجاری كشنر و يا تدوين مرم افزار های مهندسي -2

طرف   شرح پروژه یا نرم افزار  ردیف

قرار 

 داد

مبلغ قرار داد)ميليون  

 ریال( 

مدت  

 اجرا

 محل 

 برداریبهره 

 درصد 

 پيشرفت 

 سال جاري  سال قبل 

1        

2        

3        

4        

5        

* مستندات قهار داد ارائه شود. 
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 فعاليت در جهت صادرات خدمات فني و مهندسي -3

طرف قرار   شرح فعاليت ردیف

 داد

 درصد پيشرفت  مدت اجرا  مبلغ صادرات)ميليون ریال( 

 سال جاری  سال قبل 

       

       

       

       

 *مانندات  رار داد ارائه کود.
 

 منآوری، ابتكار، دامش فني وتدوين استامدارد -4

 ود. ک *مانندات ارائه 
 

 استقرار سيستم های مديريت كيفيت  -5

 مرکز برگزار کننده  عنوان استاندارد  ردیف 

   

   

 *ااجید م،ن ر ارائه کود. 

 

 

 شرح نوآوری، ابتكار یا دانش فنی و تدوین استاندارد 
 

مشخصات           ا   منبع  تایيدکننده 

 ستفاده کننده 

درصد  

 پيشرفت 
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 استقرار سيستم های مديريت ارزيابي و رضايت مندی مشتريان -6

 شرح  ردیف

  

  

 ااجیدجه متنری اههام  اس .  کود درهورت اسنناد  از ا  ر   ارائه مدارک اسنقرار * 
 

 وضعيت دوره های آمنزشي تخصصي -7

 مرکز برگزار کننده  ساعت دوره عنوان دوره ردیف

    

    

    

    

 * مانندات تمیمه کود

 عضنيت در تشكل علوي و تخصصي -8

 نام مرکز برگزار کننده  سال عضویت  عنوان تشكل  ردیف

1    

2    

3    

4    

 *مانندات م،ن ر ارائه کود.

 جنايز و افتخارات استامي، ملي ، بين الوللي -9
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 امكانات و تجهيزات مهندسي  -10

   اترجف ساخنماا مول هار ز اماانات مربوطه:1-10

 

 

 

 

 هامپیوار ز اجهیهات هان   ز اا   :  اترجف 2-10

 

 

 

   اترجف بانه رای نرم اوهاری:3-10

  

 

 

 

   اترجف هوازم ز اجهیهات اا  ز هننرل هین  ز رزماجتیار :4-10

 

 مرکز برگزار کننده  کنفرانس -کنفرانس سطح  جایزه  عنوان  ردیف 
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 (3فهم ارزيابي واحد فني و مهندسي نمونه )پيوست شمار  

 اامیل کود   هننرانمهمینه ارزجاب  اوسط 

 

حداكثرامتياز هر   عنامل ارزشيابي  ردیف 

 فعاليت 

امتياز كسب   حداكثر امتياز 

 شده

و،اهی  در پرزژ  رای هین،ن  ز م،دن  هتیور ز  1

 جا ادزجن نرم اوهار رای مهندس 

  60 10-20 سال هاری

   ل از سال هاری 
 

20-10 40  

و،یاهیی  در ههی  هییییادرات خیدمیات ون  ز  2

 مهندس 

  40 10-20 هاریسال 

  30 10-20   ل از سال هاری 

  40 10 نورزریم ابناارم دانش ون  ز ادزجن اسناندارد 3

  10 10 اسنقرار سیانا رای مدجرج  هینی   4

  10 5 اسنقرار سیانا رای مدجرج  ارزجاب  ز رتاج  مندی متنرجاا 5

  20 1 کره  در دزر  رای رموزک  اا     6

  20 5-10 مجامث علم  ز اا    عضوج  در  7

اماانات ز اجهیهات مهندس  مدونر مهندس م هامپیوار ز اجهیهات   8

 مربوطهم بانه رای نرم اوهاری ز اماانات اا   

10 20  

  10 3 هواجه ز اوناارات   9

  300 همث

 

                                   استان                                      نام واحد                                               زمينه تخصصي                

كل پهسنل                        تعداد  وضعيت مالكيت                       نام مديه عامل                                          تعداد  

 پهسنل فني                       نشاني                                                 

 تلفن                           دورنگار                             آدرس اينتهنت               


