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 تشگ ّای استؼالم اسصیاتی کیفی هٌاقصِ گشاى               

 ;;9:5555;6<5<<75ضواسُ ساهاًِ ستاد         <</:AA/5هٌاقصِ ضواسُ              

 کَلش گاصی پٌجشُ ای ٍ اسپیلیتخشیذ                  

 

                                                

  تِ آدسس جْت تاسگزاسی فایل هذاسکwww.setadiran.ir .هشاجؼِ فشهاییذ 

 خَاًا تا اهضای صاحثاى هجاص ( تصَست دقیق هٌاقصِ گشاى )فشم خَداظْاسی تکویل کلیِ اعالػات دسخَاست ضذُ هٌذسج دس تشگْای استؼالم اسصیاتی کیفی ٍ

 .  آى دس ساهاًِ ستاد  الضاهی هی تاضذ PDFاهضاء ٍ هوَْس تِ هْش ضشکت ٍ تاسگضاسی فایل 

                                                                                                                            

 وویسیَى هٌالػات                                                                                                                                                                                                                        
  11 اص    1   صفحِ 
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 : تحَیلی الضاها ضاهل PDFتاسگزاسی فایل تَجِ :   

 

 ًاهِ اػالم آهازگی ضطوت زض هٌالػِفایل  .6

ت سط ّن لاتل ضٍیت عثك خسٍل ضاٌّوا هستٌسات پط   PDFتاضس وِ زض ّط   PDFفایل تػَضت  وِ  ، 66اظ  8خسٍل ضاٌّوا زض غفحِ عثك  تْیِ هساضن استؼالم اضظیاتی  .7

 تاضس.

 

 

 ٍ هْش هٌاقصِ گش  ی صاحثاى هجاص اهضاهضاا

 

 

 

 

 11اص   2صفحِ                                                                                                                             
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 (.پطت سش ّن تاضٌذ  اسٌاد PDF )دس ّش فایل   .گشدد دس ساهاًِ ستاد تاسگزاسی ،   PDFایل هجضا ف ;لغفا اعالػات ریل تِ صَست فقظ  جذٍل ساٌّوا :

 CDتؼساز فایل ّا زض 

 

 ضطح  

PDF  ُ1ضواس 

 () تَاى هالی

 : 1تکویل جذٍل ضواسُ  

ٍ پٌح زضغس فطٍش آذطیي سال تَلیس ، هستٌس تهِ   تیست -7غس تطاتط هالیات هتَسظ ساالًِ، هستٌس تِ اسٌاز هالیتْای لغؼی ٍ ػلی الحساب پطزاذت ضسُ/  -6

تاییس تىویل فطهت  -9/ هستٌس تِ اظْاضًاهِ ضسوی یا گَاّی تیوِ زاضاییْا زُ زضغس زاضاییْای ثاتت ، -8ا غَضتْای هالی تاییس ضسُ/ یلطاضزازّا ٍ اسٌاز فطٍش 

 ییس زایطُ اػتثاضات ٍ ضییس ضؼثِ تَاهاًتا هْط ٍ اهضای ض اػتثاض اظ سَی تاًه یا هَسسات هالی ٍ اػتثاضی هؼتثط

PDF  ُ2ضواس 

 )حسي ضْشت(

       (تِ تؼذ 1394سال ّای ):            2تکویل جذٍل ضواسُ 

 غ تؼْسات(اهتیاظ اضظیاتی هطتطیاى لثلی تا تَخِ تِ هَاضزی ًظیط )ویفیت واال،ػولىطز زض زٍضُ تْطُ تطزاضی، ویفیت ذسهات پطتیاًی ٍ اًدام تِ هَل

PDF  ُ3ضواس 

 )استاًذاسدّای تَلیذ(
 

 : 3تکویل جذٍل ضواسُ 

 ترػػههی یهها هلههی اسههتاًساضزّای -2ایههطاى /  تحمیمههات غههٌؼتی ٍ اسههتاًساضز هؤسسههِ  ،(IPS) ًفههت ٍظاضت اسههتاًساضزّایالفف ( اسففتاًذاسدّای قاتففل قثففَل :     

 ،ISO 14000  سههطی ًظیههط ویفیههت اسههتاًساضّای -BS, JIS, DIN,  ANSI, ASME, ASTM,API,ASTM, ISO  /3 :هاًٌههس غههٌؼتی وطههَضّای

ISO9000 ،  ISO 18000ٍ ویفیت هؼتثط ّای گَاّیٌاهِ سایط  

 اضایِ تاظزیس واضضٌاسی ضرع ثالث  یا تین فٌی ذطیساض                       -2اضایِ گَاّی ًاهِ ّای هؼتثط /   -1: ب( استاًذاسدّای هطاتِ یااستاًذاسّای هشتثظ  

PDF  ُ4ضواس 

 )داًص ٍ تجشتِ(

      تِ تؼذ ( 1394)سال ّای       :   4تکویل جذٍل ضواسُ  

 غفحِ وِ حسالل ضاهل هَاضز شیل تاضس: ;حساوثطتطای ّط لطاضزاز سال گزضتِ  :دسالػاق هستٌسات هطتَعِ ٍ اضایِ هطرػات لطاضزازّای هطاتِ اًدام ضسُ   

. تاضید ضطٍع ٍپایاى لهطاضزاز  ->الحالیِ )زضغَضت زاضتي( ٍ -  ;گَاّی پایاى واض  ٍ-:غفحِ ی اهضای عطفیي لطاضزاز -9یواىهثلغ پ -8هحل اخطاء   -7هَضَع لطاضزاز  -6

  لطاضزازّای ذطیس تا تاالتطیي هثلغ  اضائِ گطزز. ، تِ هٌظَض وسة حساوثط اهتیاظ ایي ترص

PDF  ُ5ضواس 

 )حسي ساتقِ(

  ظهاى تٌسی تحَیل واال  )تحَیل توَلغ( -8وفایت واضوٌاى/  -7 فطٍذتِ ٍتحَیل ضسُ/ویفیت واال -6 :   5تکویل جذٍل ضواسُ 

 دستگاُ کاسفشهایی.ٍ هْش ٍ اهضای ضواسُ تلفي ٍ ًام هقام هغلغ ، ، تاسیخ ضشٍع ٍ پایاى ٍ هثلغ قشاسداد ضواسُ قشاسداد، تَضیح هْن : ضاهل هَضَع پیواى

PDF  ُ6ضواس 

 )تضویي کیفیت(

چگهًَگی   -8ًحهَُ تهاهیي ذهسهات پهس اظ فهطٍش )ٍاضاًتهی( زض هحهل اسهتفازُ/         -7ًحهَُ تضهویي هحػهَالت ٍ گهاضاًتی/     -6ضهطح هؼیهاض    : 6ضفواسُ  تکویل جذٍل 

 آهَظش واضتطز ٍ ًگْساضی ٍ تؼویطات -:آهَظش چگًَگی ًػة/ -9تستِ تٌسی ٍ حول ٍ ًمل/

 11اص   3صفحِ                                                                           ٍ هْش هٌاقصِ گش  ی صاحثاى هجاص اهضاهضاا          
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 هؼیاسّای اسصیاتی کیفی هٌاقصِ گشاى                                                                                                                  

 جذاٍل ٍ هذاسک ریل استخشاج هی گشدداهتیاصات اص  اهتیاص  ضشح سدی 

 (66اظ  ;)غفحِ 6خسٍل ضواضُ    35 تًان مالی 6

 (66اظ  >)غفحِ  7خسٍل ضواضُ    15 ي حسه شُرت ارزیابی مشتریان قبلی 7

 (66اظ  =)خسٍل  8خسٍل ضواضُ    15 استاوداردَای تًلید 8

 (66اظ  <)غفحِ 9ُ خسٍل ضواض   25 در زمیىٍ مًرد وظرداشته تجربٍ ي داوش  9

 (66اظ  65)غفحِ  :خسٍل ضواضُ    15 حسه سابقٍ :

 (66اظ  66)غفحِ ;خسٍل ضواضُ     15 تضمیه کیفیت خدمات ي محصًالت ;

  155 جوغ

  هٌاقصِ گش اػالم هی ًوایذ :
 اضائِ ًوایس . زض ّویي هطحلِ وِ توام هساضن الظم ضا هتؼْس هی ضَز ُ ٍ اظْاضات ٍ اعالػات هٌسضج زض تطي ّای استؼالم اضظیاتی ویفی هٌالػِ گطاى اظ ّط لحاػ غحیح تَز .6

تطای زستگاُ هٌالػِ گعاض ) ضطوت پایاًِ ّای ًفتی ایطاى ( ایداز وسة اهتیاظ لاتل لثَل زض اضظیاتی ویفی زض ذػَظ حك یا تؼْسی  ّیچگًَِسضان هطتَعِ ههویل ٍ اضائِ ایي فطم ّا ٍ هههتى .7

  . هرتاض ذَاّس تَززض چْاض چَب لاًَى تطگعاضی هٌالػات  آًْا ضز یا لثَل زض ِ گعاض هٌالػٍ ًرَاّس وطز 

  زاضت.س ًٌرَاّ گعاض  زضذَاست استطزاز هساضن اضسالی ضا اظ زستگاُ هٌالػِ حك تحت ّیچ ضطایغی اىهٌالػِ گط .8

                                                                           ٍ هْش هٌاقصِ گش  ی صاحثاى هجاص اهضاهضاا 

                                                                                                                                    

            11 اص  4صفحِ                      
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 هٌاقصِ گضاس :کلی  اعالػات             

  ًام : ضطوت پایاًِ ّای ًفتی ایطاى

 66پالن -ذیاتاى حدت سَضی –تاالتط اظ تطج سفیس  -پاسساضاى  -ًطاًی : تْطاى

 هشاجؼِ فشهاییذ. www.setadiran.irجْت تاسگزاسی فایل هذاسک تِ آدسس 

  WWW.IOTCO.IRًطاًی ایٌتطًتی:     8>79<:77: زٍضًگاض     ;557<:77:ضواضُ تواس وویتِ فٌی تاظضگاًی 

 اعالػات کلی هٌاقصِ گش :         
 ًام ضطوت 

 هَضَع فؼالیت ضطوت عثك اساسٌاهِ :

 هحل ثثت : تاضید ثثت: ضواضُ ثثت:

 ّوطاُ : زٍضًگاض : تلفي :

 آزضس:

 آزضس الىتطًٍیه :

 وس التػازی : ضٌاسِ هلی :

 ًام ذاًَازگی هسیط ػاهل: ًام ٍ

 تاضید تَلس : هحل تَلس : ًام پسض:

 وس هلی هحل غسٍض ضٌاسٌاهِ : ضواضُ ضٌاسٌاهِ:

 ضواضُ ّوطاُ ضضتِ تحػیلی : : هسضن تحػیلی

   -9                                   -8                                          -7                                        -6  ًام ٍ ًام ذاًَازگی غاحثاى هداظ اهضا:

                                                                           ٍ هْش هٌاقصِ گش  ی صاحثاى هجاص اهضاهضاا            

 11اص   5صفحِ                                                                                                                                                                        
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                                                                         تِ تؼذ( 1394سال ّای اص  )                  : تَاى هالی هؼیاس  1ٍل ضواسُ ذج

 
دی
س

 

 ضشح هؼیاس
 هثالغ تِ هیلیَى  سیال 

 1398سال  1397سال  1396سال  1395سال  1394سال 

6 
غس تطاتط هالیات هتَسظ ساالًِ، هستٌس تِ اسٌاز 

 هالیتْای لغؼی ٍ ػلی الحساب پطزاذت ضسُ

     

7 
زُ زضغس زاضاییْای ثاتت ،هستٌس تِ اظْاضًاهِ 

 ضسوی یا گَاّی تیوِ زاضاییْا

     

8 
زضغس فطٍش آذطیي سال تَلیس ،هستٌس تِ  :7

 هستٌذ تِ قشاسدادّای فشٍش ٍ گَاّی تحَیل کاال. <<سال یا  هستٌذ تِ صَست ّای هالی حساتشسی ضذُ =<فقظ سال  ا غَضتْای هالی تاییسیلطاضزازّا ٍ اسٌاز فطٍش 

9 

تاییس اػتثاض اظ سَی تاًه یا هَسسات هالی ٍ 

ضییس اػتثاضات ٍ تا اهضای  اػتثاضی هؼتثط

 هاًاضییس ضؼثِ تَ

هت ّایی خاسج فشتِ  تاییذیِ اػتثاس تاًکی هی تایست دس تاصُ ی صهاًی دسج آگْی فشاخَاى تا هْلت اسائِ هذاسک تاضذ. فشهتتاسیخ 

 خَاّذ ضذ.ّش دٍ  اهضای سییس اػتثاسات ٍ سییس ضؼثِ سا ًذاضتِ تاضذ تشتیة اثش دادُ ًکِ ٍ فشهت ّایی  اص ایي تاصُ ی صهاًی

است .حساوثط اهتیاظ زض غَضتی احطاظ ذَاّس ضس وِ هثلغ تطآٍضزی هٌالػِ ،هؼازل یا ووتط اظ یىی اظ همازیط  خسٍل اضظیاتی تَاى هالی العاهی 9الی  6یىی اظ هساضن ضزیف ّای  اضائِ حسالل .6 تَضیحات : 

 تاضس زض غیط ایٌػَضت اهتیاظ تَاى هالی تِ تٌاسة واّص هی یاتس. 9الی  6یف ّای زض

 استرطاج هی ضَز ٍ تطای سایط ضزیف ّا ، لاتل استٌاز ًوی تاضس. داسایی ثاتت هطَْد. اظ اظْاًاهِ هالیاتی غطفاً 7

 ًیاظ ًوی تاضس. سال گصضتِ زضج ضَز ٍ اػالم هثالغ ووتط :. تطای ّط ضزیف فمظ تاالتطیي هثلغ زض 8

 . غَضت ّای هالی حساتطسی ضسُ هی تایس، هْوَض تِ هْط حساتطس هستمل تاضس.9

           اهضای صاحثاى هجاص اهضا ٍ هْش هٌاقصِ گش                                                                              

 11 اص  6صفحِ                                                                                                                                                               
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 تِ تؼذ( 1394سال ّای اص  ):   قثلی ٍ حسي ضْشت ىاسصیاتی هطتشیاهؼیاس  2 جذٍل 

یهط )ویفیهت وهاال،ػولىطز زض زٍضُ تْهطُ تهطزاضی، ویفیهت ذهسهات پطهتیاًی ٍ اًدهام تهِ هَلهغ تؼْهسات( تهِ ضهطح خهسٍل ظیهط تؼیهیي ههی                   اهتیاظ اضظیاتی هطتطیاى لثلی تا تَخِ تهِ ههَاضزی ًظ     

 .هالن تؼییي اهتیاظ یاز ضسُ ذَاّس تَز اهتیاظ اضظیاتی هطتطیاى لثلی زض حساوثط پٌح سال گصضتِ هیاًگیي   گطزز.

کیفیت   کاالّای فشٍختِ ضذُ ضشح سدی 

 کاال

ػولکشد دس دٍسُ 

 تْشُ تشداسی

کیفیت خذهات 

 پطتیثاًی

 اًجام تِ هَقغ تؼْذات

 
 ّوشاُ/تلفي/فکس خشیذاس هغلغ هقام ضشکت ٍ ًطاًی ، ًام

1        

2        

3        

4        

5        

 تَضیحات :

 هَضز واالی فطٍذتِ ضسُ خْت اضظیاتی هؼیاض اضائِ گطزز. 5تٌْا هستٌسات  -1

زستگاُ ٍ هْط ٍ اهضای س همام هغلغ اواى ٍ ًام ٍ ضواضُ توات اضائِ ضسُ هی تایست زاضای تاضید هؼتثط ، اعالػات لطاضزازی ضاهل هَضَع لطاضزاز ، تاضید ضطٍع ٍ پایاى ، عطفیي لطاضزاز ، ضواضُ پیهستٌس  -2

 واضفطهایی تاضس.

                                                                       :اهضا ٍ هْش هٌاقصِ گش 

 

 11اص   7صفحِ 
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 :  هؼیاس استاًذاسد ّای تَلیذ 3جذٍل ضواسُ         

 ال ( استاًذاسدّای قاتل قثَل

 خسٍل فَق  العاهی هی تاضس." ب"ٍ  "الف")اضائِ هساضن هثثتِ هثٌی تط ضػایت استاًساضزّای اػالم ضسُ زض تٌسّای  ایطاى تحمیمات غٌؼتی ٍ استاًساضز هؤسسِ  ،(IPS) ًفت ٍظاضت استاًساضزّای-1

 BS, JIS, DIN,  ANSI, ASME, ASTM,API,ASTM, ISO :هاًٌس غٌؼتی وطَضّای ترػػی یا هلی استاًساضزّای-2

  ویفیت هؼتثط ّای گَاّیٌاهِ سایط ISO 14000، ISO9000 ،  ISO 18000ٍ  سطی ًظیط یتویف استاًساضّای-3

 ب( استاًذاسدّای هطاتِ یااستاًذاسّای هشتثظ  

 ()هستٌسات هطتَط تِ گَاّیٌاهِ ّای هؼتثط یا استاًساضی اذص ضسُ ، اضائِ گطزز. اضایِ گَاّی ًاهِ ّای هؼتثط -1

                      عی ًاهِ ضسوی واضضٌاسی ضرع ثالث  یا تین فٌی ذطیساضاضایِ تاظزیس اػالم آهازگی  -2 

  :                                                             اهضا ٍ هْش هٌاقصِ گش          
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 سدی 
 ضشح کاالّای فشٍختِ

 

 ال ( استاًذاسدّای قاتل قثَل
ب( استاًذاسدّای هطاتِ 

 یااستاًذاسّای هشتثظ

 سّوشاُ/تلفي/فک خشیذاس هغلغ هقام ضشکت ٍ ًطاًی ، ًام
استاودارد 

 کیفیت

استاودارد 

 تًلید

 استاودارد

وحًٌ وصب                  

 یا بُرٌ برداری

ارایٍ گًاَی 

 وامٍ َای معتبر
 

ارایٍ بازدید 

 کارشىاسی
 

6         

7         

8         

9         

:         
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 تِ تؼذ( 1394سال ّای اص ) :دس صهیٌِ هَسد ًظش تجشتِ ٍ داًصهؼیاس داضتي   4سُ جذٍل ضوا 

 هَضَع قشاسداد فشٍش سدی 
 هثلغ قشاسداد

 )هیلیَى سیال(
 ي/فکس خشیذاستلف ًام،ًطاًی ٍ هقام هغلغ خشیذاس تاسیخ فشٍش

1      

2      

3      

4      

5      

 تَضیحات :
 خْت اذص اهتیاظ العاهی است.تِ ّوطاُ  اضائِ هستٌسات هثثتِ تىویل ّوِ ستًَْا ٍهْط ٍاهضا تطگِ  -1

 زض پٌح سال گصضتِ(اضائِ گطزز)حساوثط چْاض واض هطاتِ   تا تاالتشیي هثلغ خشیذقشاسدادّای تِ هٌظَض وسة حساوثط اهتیاظ ایي ترص  -2

 است لعاهیتاضس ، احالیِ اهضاء لطاضزازٍیا ال تِ هطتَط ٍغفحِ لطاضزاز هست لطاضزاز، ،هثلغ لطاضزاز هَضَع ، لطاضزاز عطفیي: ّایتٌس وٌٌسُ هطرع وِ لطاضزازّا اظ غفحاتی تػَیط اضائِ -3

 ًطخ تَضم اػالهی اظ هطاخغ لاًًَی تَسظ ایي ضطوت تِ ضٍظ ضساًی هی ضَز.سال اذیط خْت هحاسثِ اهتیاظ تدطتِ تطاساس  5هثالغ لطاضزاز اضائِ ضسُ زض  -4

 زض غَضت اضائِ لطاضزازّای هطاضوتی ، سْن هطاضوت هٌالػِ گط زض لطاضزاز تایس هطرع تاضس. -5

 اضائِ ضسُ هی تایست سْن فطٍش واال تِ غَضت ضفاف هطرع تاضس.  EPC  ٍPCزض لطاضزازّای  -6

 ا ٍ هْش هٌاقصِ گش                                                                                اهضای صاحثاى هجاص اهض    
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 تِ تؼذ ...( 1394) اص سال ّای     هؼیاس حسي ساتقِ : 5جذٍل ضواسُ 

 جوغ اهتیاص هتَسظ خَب خَبتسیاس ػالی ضشح هؼیاس ردیف

      ویفیت واال فطٍذتِ ٍتحَیل ضسُ 6

      وفایت واضوٌاى 7

      ظهاى تٌسی تحَیل واال  )تحَیل توَلغ( 8

 تَضیحات :
 اضایِ هساضن هثثتِ خْت اذص اهتیاظ العاهی است. -1

 تاضس. ٌسی واضفطها هی تایس اعالػات پیواى ضاهل پیواى، هَضَع، تاضید، ًام ٍ ضواضُ تواس همام هغلغ زستگاُ واضفطهایی ٍ هْط ٍ اهضای واضفطهازض هستٌسات ضضایتو -2

 گصضتِ ، هَاضز ویفیت واال ، وفایت واضوٌاى ٍ تحَیل تِ هَلغ هغاتك خسٍل تاال شوط گطزز. یاىتوٌسی واضفطهاضضایاػالم سغح زض  -3

 سال گزضتِ اجتٌاب ًوایٌذ. 5گشاى اص اسائِ هذاسک حسي ساتقِ هشتَط تِ قثل تش اص هٌاقصِ  -4

 ٍ زض غَضت ضضایتوٌسی ووتط ، اهتیاظ تِ تٌاسة واّص هی یاتس. اسائِ دست کن چْاس هذسک هثثتِ )تا سغح سضایتوٌذی ػالی( تشای کسة حذاکثش اهتیاص هؼیاس حسي ساتقِ کفایت هی کٌذ -5

                                               اهضا ٍ هْش هٌاقصِ گش                                                                                اهضای صاحثاى هجاص 
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 تِ تؼذ( 1394سال ّای اص ) هؼیاس اسصیاتی تضویي کیفیت خذهات ٍ هحصَالت  : 6جذٍل ضواسُ 

 ّوشاُ/تلفي/فاکس ًام ضشکت ٍهقام هغلغ خشیذاس ضؼی  هتَسظ خَب ػالی ضشح سدی 

       ًحَُ تضویي هحػَالت ٍ گاضاًتی 6

7 
ات پس اظ فطٍش ًحَُ تاهیي ذسه

 )ٍاضاًتی( زض هحل استفازُ
      

       چگًَگی تستِ تٌسی ٍ حول ٍ ًمل 8

       آهَظش چگًَگی ًػة 9

       آهَظش واضتطز ٍ ًگْساضی ٍ تؼویطات :

 تَصیحات :
 اهتیاظ هطتَعِ تِ ایي هؼیاض اظ هساضن هثثتِ شیل تِ زست هی آیس :

 7( Final Book ) فایٌال تَن -6

   (ITPِ ّای تست ٍ تاظضسی )تطًاه -7

 سال گصضتِ  :ضسُ زض  اظ لطاضزازّای هٌؼمستٌسّای هطتَط تِ هَاضز خسٍل فَق  -8

 اهتیاص تؼلق هیگیشد.(  % 5;اسائِ خَداظْاسی )دس صَستیکِ اص هَاسد تاال اهتیاص اخذ ًطَد ، تاذَزاظْاضی عی ًاهِ ضسوی  -9

                                                                             :اهضا ٍ هْش هٌاقصِ گش
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