دﻓﺘﺮﭼﮫ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺮﺗﺮھﻔﺘﻤﯿﻦ
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺒﻠﻤﺎن اداری
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 -1ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺷﺮﮐﺖ ﻓﯿﭙﮑﻮ ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺒﻠﻤﺎن اﯾﺮان  ،اﻣﺴﺎل ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺮﺗﺮ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاري ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺒﻠﻤﺎن اداري  HOFEX 2018 (Office Section) ،ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت در
دوران ﺑﺮﮔﺰاري ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و در ﻣﺮاﺳﻢ اﺧﺘﺘﺎﻣﯿﻪ از ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺮﺗﺮ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آﯾﺪ .
ﻫﺪف از اﺟﺮاي اﯾﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ  ،ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺮﺗﺮ در ﻫﺮ رﺳﺘﻪ ﮐﺎري اﺳﺖ .

 -2ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم اﻋﻄﺎي ﺟﻮاﯾﺰ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺮﺗﺮ :
ﭘﺲ از ﺑﻬﯿﻨﻪ ﮐﺎوي در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ  ،ﺟﻮاﯾﺰ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺒﻠﻤﺎن در ﺟﻬﺎن  ،ﺑﻮﻣﯽ ﺳﺎزي ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺸﻮر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻧﻈﺮات ﺧﺒﺮﮔﺎن ،ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم اﻋﻄﺎي ﺟﺎﯾﺰه ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺮﺗﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺒﻠﻤﺎن ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ از ﺟﻮاﯾﺰ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺷﮑﻞ زﯾﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ.

ﺟﻮاﯾﺰ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎي اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ  ،ﻣﺎﻟﺰي ،ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر ،آﻟﻤﺎن ،اﯾﺮﻟﻨﺪ ،اﻣﺮﯾﮑﺎ،ﻫﻨﮓ ﮐﻨﮓ و اﻧﮕﻠﯿﺲ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ،ﺗﻌﺪاد ،ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ارزﯾﺎﺑﯽ ،ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم
ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ارزﯾﺎﺑﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﻮرد ﺑﻬﯿﻨﻪ ﮐﺎوي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﻣﺠﻤﻮع ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﺎﯾﺰه ﺑﺮﺗﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺘﺎﯾﺞ ارزﺷﻤﻨﺪ ﺣﺎﺻﻞ از دوره
ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻧﻈﺮات ﺧﺒﺮﮔﺎن  ،ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ ﺑﺮاي اﯾﻦ دوره ﺑﻪ روزرﺳﺎﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺟﻮاﯾﺰ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎز در ﻫﺮ
رﺳﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ) ﺑﺸﺮﻃﯽ ﮐﻪ ﺣﺪ ﻧﺼﺎب اﻣﺘﯿﺎز درﯾﺎﻓﺖ ﺟﻮاﯾﺰ را ﮐﺴﺐ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ( اﻋﻄﺎ ﻣﯽ ﮔﺮدد .

 -3رﺳﺘﻪ ﻫﺎ
ﻋﻨﺎوﯾﻦ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺒﻠﻤﺎن اداري  HOFEX 2018 ( Office Section ) ،ﺟﻬﺖ ﺟﻮاﯾﺰ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺮﺗﺮ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :


ﺟﻮاﯾﺰ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ :

 ﻣﯿﺰ و ﻓﺎﯾﻠﯿﻨﮓ اداري -1ﺳﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ) ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯿﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ،ﻣﯿﺰ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ،ﻣﯿﺰ ﺟﻠﻮ ﻣﺒﻠﯽ ،ﮐﺮدﻧﺰا(
 -2ﺳﺖ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﮐﺎرﻣﻨﺪي) ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯿﺰ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﮐﺎرﻣﻨﺪي،ﻣﯿﺰ ﮐﺎرﮔﺮوﻫﯽ،ﻓﺎﯾﻞ،ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ و ﺟﺎ زوﻧﮑﻦ اداري(
 -3ﻣﯿﺰ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ) ﻣﯿﺰﻫﺎي ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﺼﺐ ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ –  15ﻧﻔﺮه ﺑﻪ ﺑﺎﻻ(
 -4ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ رﯾﻠﯽ
 -5ﮔﯿﺸﻪ و ﮐﺎﻧﺘﺮ
 -6ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺎرﺗﯿﺸﻦ اداري
 -7ﮐﺎﻧﺘﺮ اﻃﻼﻋﺎت و ورودي
 -8ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﻧﻮآوري ) ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﮐﻪ در رﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻻ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ(

 -ﺻﻨﺪﻟﯽ و ﻣﺒﻞ اداري -1ﺳﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ) ﭘﺸﺖ ﺑﻠﻨﺪ و ﭘﺸﺖ ﮐﻮﺗﺎه و ﭘﺎﯾﻪ ﺛﺎﺑﺖ(
 -2ﺻﻨﺪﻟﯽ ﮐﺎرﻣﻨﺪي و اﭘﺮاﺗﻮري
 -3ﺻﻨﺪﻟﯽ آﻣﻔﯽ ﺗﺌﺎﺗﺮ
 -4ﻣﺒﻞ اداري
 -5ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻣﮑﺎﻧﻬﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ) اﻧﺘﻈﺎر و اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ،ﻓﺮودﮔﺎﻫﯽ و (...
 -6ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﻧﻮآوري) ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﮐﻪ در رﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻻ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ(

-

ﻏﺮﻓﻪ ﺑﺮﺗﺮ

 ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﺎرﺟﯽ* ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه و ﯾﺎ ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﺎرﺟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺨﺶ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺎﻣﺰد درﯾﺎﻓﺖ ﺟﺎﯾﺰه ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮﺗﺮ ﺷﻮﻧﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ در ﺑﺨﺶ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﺎﻣﺰد ﺷﻮﻧﺪ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺧﺒﺮﮔﺎن داوري ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﺎرﺟﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ و ﯾﺎ از ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻣﻨﻊ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ.

-4ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و وزن ﻫﺎ
ﺟﻬﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ  ،ارزﯾﺎﺑﯽ در دوﺑﺨﺶ ﺻﻮرت ﻣﯿﮕﯿﺮد :
-

ﺑﺨﺶ اول  :ارزﯾﺎﺑﯽ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪي

-

ﺑﺨﺶ دوم  :ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺤﺼﻮل

ﺑﺨﺶ اول  -ارزﯾﺎﺑﯽ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪي :
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ  ،ﭘﺲ از ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪي  ،ﺑﺎزدﯾﺪ از واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻓﺮاﯾﻨﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ در ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺻﻮرت ﻣﯿﮕﯿﺮد ) ﻗﺒﻞ
از ﺑﺮﮔﺰاري ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ( .
ﺑﺨﺶ دوم – ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺤﺼﻮل :
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ  ،ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه  ،در ﻏﺮﻓﻪ ﺷﺮﮐﺖ و در ﻣﺤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺻﻮرت ﻣﯿﮕﯿﺮد .
ﺗﺒﺼﺮه  :ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﻣﻌﯿﺎر ﻫﺎي ارزﯾﺎﺑﯽ ﻏﺮﻓﻪ ﺑﺮﺗﺮ دﯾﺪه ﻣﯿﺸﻮد  ،در اﯾﻦ ﺣﻮزه  ،ﻓﺮاﯾﻨﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻓﻘﻂ در اﯾﺎم ﺑﺮﮔﺰاري ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺻﻮرت ﻣﯿﮕﯿﺮد  ) .ﻓﺮاﯾﻨﺪ
ارزﯾﺎﺑﯽ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪي را در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ (

ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ :

ﺑﺎزدﯾﺪ از واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪي ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ارزﯾﺎﺑﯽ ﺻﺮﻓﺎ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺗﺎرﯾﺦ  1396/10/06در ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮﺗﺮ
ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ  .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺬﮐﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺮﺗﺮ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ  ،اﻣﺘﯿﺎز

ارزﯾﺎﺑﯽ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪي را از دﺳﺖ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ .

 ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و وزﻧﻬﺎي ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت اداري :


ﺑﺨﺶ اول  -ارزﯾﺎﺑﯽ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪي :

ﺟﻬﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪي ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ) ﺑﺎ وزﻧﻬﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ( در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ :
ردﯾﻒ

ﻣﻌﯿﺎرھﺎ

وزن

١

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ

۵

٢

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه

۵

٣

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺴﺘﮫ ﺑﻨﺪی ﻣﺤﺼﻮل در ﺳﺎﺧﺖ

۵

ﺟﻤﻊ

١۵



ﺑﺨﺶ دوم  -ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺤﺼﻮل :

ﺟﻬﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت اداري ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ )ﺑﺎ وزﻧﻬﺎي ﻣﺘﻔﺎوت( در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ :

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ھﻮﻓﮑﺲ  -ﻣﺒﻠﻤﺎن اداری)ﻣﯿﺰو ﻓﺎﯾﻠﯿﻨﮓ اداری /ﺻﻨﺪﻟﯽ و ﻣﺒﻞ اداری(
وزن
ﻣﻌﯿﺎر
ردﯾﻒ
١٧
طﺮاﺣﯽ ) ﻣﻮارد زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ(
١
٦
ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﻧﻮآوری ) از ﺟﻨﺲ اﺧﺘﺮاع(
٢
٦
وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی ﻓﻨﯽ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی) ﻣﮑﺎﻧﯿﺰﻣﮭﺎ و (....
٣
١٦
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻮاد اوﻟﯿﮫ
٤
١٥
ﻣﮭﻨﺪﺳﯽ ﻓﺎﮐﺘﻮرھﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ) ( ERGONOMY
٥
٨
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه
٦
١٧
آراﺳﺘﮕﯽ ﻧﮭﺎﯾﯽ) ( FINISHING
٧
٨٥
ﺟﻤﻊ ﮐﻞ
 ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و وزﻧﻬﺎي ارزﯾﺎﺑﯽ ﻏﺮﻓﻪ ﺑﺮﺗﺮ :
ﺟﻬﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻏﺮﻓﻪ ﺑﺮﺗﺮ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ )ﺑﺎ وزﻧﻬﺎي ﻣﺘﻔﺎوت( در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ :

ردﯾﻒ
1

2

3
4

5
6

7

8
9

10
11

12

ﻏﺮﻓﻪ آراﯾﯽ

ﻣﻌﯿﺎر

ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺑﺼﺮی
ﺳﺎزه
ﻣﮭﻨﺪﺳﯽ ﻓﺎﮐﺘﻮرھﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ) ( ERGONOMY
طﺮاﺣﯽ ھﺪﻓﻤﻨﺪ )ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در اراﺋﮫ ﻣﺤﺼﻮل(
ﺳﯿﺮﮐﻮﻻﯾﺴﻮن
ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﻧﻮآوری
آراﺳﺘﮕﯽ ﻧﮭﺎﯾﯽ) ( Finishing
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎﺧﺖ
ﻧﻮر ﭘﺮدازی
ﮔﺮاﻓﯿﮏ
آراﯾﺶ ﺑﺼﺮی ﻏﺮﻓﮫ
ﻧﻮع اراﺋﮫ ﺷﺮﮐﺖ
ﺟﻤﻊ ﮐﻞ

وزن
10
5
5

15
9

12
10
5
5
5

10
9

100

ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ  ،در اﯾﻦ ﺣﻮزه  ،ﻓﺮاﯾﻨﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻓﻘﻂ در اﯾﺎم ﺑﺮﮔﺰاري ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺻﻮرت ﻣﯿﮕﯿﺮد  ) .ﻓﺮاﯾﻨﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪي را در اﯾﻦ
ﺣﻮزه ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ (

ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ  -اﻣﺘﯿﺎزﻫﺎي وﯾﮋه :
ﻣﻮارد ذﮐﺮ ﺷﺪه در ذﯾﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻣﺘﯿﺎزﻫﺎي وﯾﮋه  ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻣﺘﯿﺎزﻫﺎي ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺿﺮﯾﺐ روي اﻣﺘﯿﺎزات ﻫﺮ رﺳﺘﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد  .ﻟﺬا از ﻣﺸﺎﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن

درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯿﺸﻮد در زﻣﺎن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﺪارك ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ذﯾﻞ را ﻧﯿﺰ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .




ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ و ﯾﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ .

ﻣﺸﺨﺼﺎت و اﻃﻼﻋﺎت ﻓﻨﯽ ﻣﺤﺼﻮل) اﻋﻢ از ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻃﺮاﺣﯽ  ،ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﻓﻨﯽ  ،ﮐﺎﺗﺎﻟﻮگ و ( ...

 -5ﮐﻤﯿﺘﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ
ﮐﻤﯿﺘﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ذﯾﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯿﺸﻮد :


ﺑﺨﺶ اول – ﮐﻤﯿﺘﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪي :
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ  ،ﻗﺒﻞ از ﺑﺮﮔﺰاري ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺒﻞ از ﺗﺎرﯾﺦ  1396/10/06اﻗﺪام ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺮﺗﺮ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ  ،ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎء ﺗﯿﻢ داوري ﭘﺲ از ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪي ﺑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪي ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺷﺪه ﻣﯿﭙﺮدازد .



ﺑﺨﺶ دوم – ﮐﻤﯿﺘﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺤﺼﻮل :

در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ  ،در ﻫﺮ رﺳﺘﻪ  ،ﺗﯿﻢ داوري ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺳﻪ داور اﺳﺖ  ،ﮐﻪ اﻋﻀﺎي آن ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﺻﻨﻌﺖ  ،ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎ  ،داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ  ،ﭘﯿﺸﮑﺴﻮﺗﺎن و ﮐﺎرﮔﺮوه ﻣﺸﺎوره اي
ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .
ﺟﻬﺖ راﻫﺒﺮي و ﻧﻈﺎرت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﯿﻢ اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺮﮔﺰاري ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺮﺗﺮ  ،ﻣﺪﯾﺮ ﭘﺮوژه ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺮﺗﺮ ﺑﺮاي دﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎل ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺟﻨﺎب آﻗﺎي
ﻣﻬﻨﺪس ﺳﻬﯿﻞ ﻋﺎﺑﺪي  ،ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪه اﻧﺪ .

 -6ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﻣﺘﯿﺎزﻫﺎ
ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﻮارد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻣﺘﯿﺎز ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ :
اﻣﺘﯿﺎزﻫﺎ ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ :
-

اﻣﺘﯿﺎز واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪي

-

اﻣﺘﯿﺎز ﻣﺤﺼﻮل

ﻣﺠﻤﻮع اﻣﺘﯿﺎزﻫﺎي ﺑﺨﺶ ارزﯾﺎﺑﯽ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪي و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﺤﺼﻮل  ،اﻣﺘﯿﺎز ﻫﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺪﻫﺪ ) ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از رﺳﺘﻪ ﻏﺮﻓﻪ ﺑﺮﺗﺮ ﮐﻪ ﮐﻞ ﻓﺮاﯾﻨﺪ
ارزﯾﺎﺑﯽ در زﻣﺎن ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺻﻮرت ﻣﯿﮕﯿﺮد و ﺑﺮاي اﯾﻦ رﺳﺘﻪ اﻣﺘﯿﺎز واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪي در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ (
در رﺳﺘﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪي ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه  ،ﭘﺲ از ارزﯾﺎﺑﯽ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪي ﻗﺒﻞ از ﺑﺮﮔﺰاري ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه  ،ﻫﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه )در ﻫﺮ رﺳﺘﻪ (
ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد را ﺑﺮاي ارزﯾﺎﺑﯽ در آن رﺳﺘﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ ﭼﺴﺒﺎﻧﺪن ﻟﯿﺒﻞ ﻣﺨﺼﻮص ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺮﺗﺮ در ﻏﺮﻓﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯿﮕﺮدد .
ﭘﺲ از ارزﯾﺎﺑﯽ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪي و ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﯿﺘﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ  ،اﻣﺘﯿﺎز ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ذﮐﺮ ﺷﺪه ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮔﺮدد ؛ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وزن ﻫﺎي
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﻌﯿﺎر ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه  ،ﻣﺠﻤﻮع ﺣﺎﺻﻠﻀﺮب اﻣﺘﯿﺎز ﻣﻌﯿﺎر در وزن ﻣﻌﯿﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﻤﻊ اﻣﺘﯿﺎز ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد .
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎز داوران ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﻌﯿﺎر  6و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎز  10ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .

ﺑﺮاي ﮐﺴﺐ ﻋﻨﻮان ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ در ﻫﺮ رﺳﺘﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﺴﺐ ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﻣﺘﯿﺎز در ﻣﯿﺎن ﮐﻞ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن رﺳﺘﻪ  ،ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮﺗﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ اﻣﺘﯿﺎز  700از  1000اﻣﺘﯿﺎز
را ﻧﯿﺰ ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ  .ﺑﺮاي رﺳﺘﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه دارﻧﺪ ﺣﺪاﻗﻞ اﻣﺘﯿﺎز ﺑﺮاﺑﺮ  800اﺳﺖ .

 -7ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ و ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮاﯾﯽ ﭘﺮوژه
 ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ و ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن رﺳﺘﻪ ﻫﺎي درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ
 ﭘﺮداﺧﺖ وﺟﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ رﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  10،000،000رﯾﺎل و اﺧﺬ ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ وارﯾﺰ وﺟﻪ از واﺣﺪ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﯿﭙﮑﻮ
 ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ  3،000،000رﯾﺎل ﺟﻬﺖ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ آﻧﻬﺎ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و اﺧﺬ ﺗﺎﯾﺪﯾﻪ وارﯾﺰ وﺟﻪ از واﺣﺪ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﯿﭙﮑﻮ
 ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻓﺮم ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺴﻮول ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺮﺗﺮ در ﺷﺮﮐﺖ ﻓﯿﭙﮑﻮ ) ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺪارك ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻣﺘﯿﺎزﻫﺎي وﯾﮋه در ﺻﻮرت وﺟﻮد (
 ﺑﺎزدﯾﺪ از واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪي و اﻧﺠﺎم ﻓﺮاﯾﻨﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ ) ﺑﺮاي رﺳﺘﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺨﺶ ارزﯾﺎﺑﯽ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪي ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ و ﻗﺒﻞ از ﻣﻮرخ 1396/10/06
اﻗﺪام ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻧﻤﻮده اﻧﺪ (
 ﻣﻌﺮﻓﯽ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮاي ﻫﺮ رﺳﺘﻪ در زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰاري ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه از ﻃﺮف ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه
 ﻧﺼﺐ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﺮ روي ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه از ﻃﺮف ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه
 ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت در  2روز اول ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﯿﺘﻪ داوران
 ورود اﻃﻼﻋﺎت در ﻧﺮم اﻓﺰار و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﻣﺘﯿﺎزات ﺗﻮﺳﻂ ﺗﯿﻢ اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻧﻈﺎرت
 ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ رﺳﺘﻪ ﻫﺎ
 اﻋﻼم ﻧﺘﺎﯾﺞ در روز آﺧﺮ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه در ﻣﺮاﺳﻢ اﺧﺘﺘﺎﻣﯿﻪ و اﻫﺪاي ﺟﻮاﯾﺰ

اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران
پیشگامان صنعت مبلمان پرشیا (فیپکو)

Hofex 2018
()Office S ection

فرم درخواست ارزیابی محصوالت برتر
مشخصات شرکت کننده
نام شرکت ( فارسی ) :

نام شرکت ( التین ) :

نام برند (فارسی ) :

نام برند ( التین ) :

تاریخ ثبت نام :

کد ثبت نام :
فکس :

شماره تماس :

وب سایت :

پست الکترونیکی :
آدرس :
آدرس کارخانه:
نام مدیر عامل :

شماره موبایل مدیر عامل :

نام مسئول نمایشگاهی :

شماره موبایل مسئول نمایشگاهی :

توجه:
ارائه مشخصات و اطالعات فنی محصوالت ،برای آشنایی بیشتر داوران به دبیرخانه جوایز الزامی می باشد.
لطفاً مشخص نمایید متقاضی ارزیابی محصوالت در کدام رسته هستید ( لطفاً با درج عالمت ضربدر مشخص نمایید ) :
عالمت

1

ست مدیریتی (شامل میزمدیریت ،میزکنفرانس ،میزجلومبلی ،کردنزا)

میز و فایلینگ اداری

ردیف

رسته

5

گیشه و کانتر

6

سیستم پارتیشن اداری

7

کانتر اطالعات و ورودی

8

خالقیت و نوآوری(سایرین که در رسته های باال نباشند)

ست کارشناسی و کارمندی (شامل میزکارشناسی ،کارمندی ،میزکارگروهی،

2

فایل ،کتابخانه و جا زونکن اداری)
میز کنفرانس(میزهای کنفرانس با قابلیت نصب تجهیزات

3

الکترونیکی 15 -نفره به باال)

4

سیستم بایگانی ریلی

ردیف

رسته

صندلی و مبل اداری

ضربدر

ردیف

رسته

عالمت

ردیف

رسته

9

ست مدیریتی ( پشت بلند و پشت کوتاه و پایه ثابت)

12

صندلی آمفی تئاتر

10

صندلی کارمندی و اپراتوری

13

مبل اداری

11

صندلی مکانهای عمومی (انتظار و اجتماعات  ،فرودگاهی و )...

14

خالقیت و نوآوری (سایرین که در رسته های باال نباشند)

ضربدر

رسته
15

غرفه برتر

16

مشارکت کننده خارجی  -شرح فعالیت:

عالمت ضربدر

عالمت ضربدر

عالمت ضربدر

رسته
عالمت ضربدر

توضیحات:
شرکت هایی که تامین کننده و یا توزیع کننده محصوالت خارجی هستند باید در بخش مشارکت کننده خارجی نامزد دریافت جایزه محصوالت برتر شوند و چنانچه این شرکت ها در بخش محصوالت نامزد شوند پس
از بررسی کمیته خبرگان داوری به بخش مشارکت کننده خارجی انتقال می یابند و یا از شرکت در مسابقه منع می گردند.
مجموع مبلغ قابل پرداخت ( عدد  /حروف ) :

لطفا به ازای معرفی محصوالت خود در هر رسته مبلغ ده میلیون ریال و همچنین مبلغ  3،000،000ریال بابت بازدید از کارخانه به حساب شماره  327-8100-11009625-3بانک پاسارگاد
دریافت کننده تائید مالی تکمیل کننده

شعبه میدان کالنتری بنام پیشگامان صنعت مبلمان پرشیا واریز فرمایید و اصل فیش واریزی را به امور مالی تحویل فرمائید.
نام و نام خانوادگی:

امضاء :

تاریخ:

بدینوسیله تایید پرداخت مبلغ ....................................................................................ریال اعالم میگردد  .تاریخ و امضاء :

نام و نام خانوادگی:

امضاء :

تاریخ:

ثبت در سیستم

لطفاً در این قسمت چیزی ننویسید
شماره سریال شرک کننده :

تاریخ ثبت :

امضاءتایید کننده فرم :

0

