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شماره :فرم ارزیابی ویژه تولید کنندگان
تاریخ :

:نام شرکت تولید کننده
ماهیت شرکت

دولتی
تحت پوشش و خصوصی

عیین نشدهت

استاندارها
استفاده از سه استاندارد یا بیشتر 

استفاده از دو استاندارد
استفاده از یک استاندارد

استانداردعدم استفاده از 

سیستم کنترل کیفیت
سه مرحله قبل ، حین و بعد از تولید 

کنترل کیفیت در دو مرحله
کنترل کیفیت در یک مرحله
فاقد سیستم کنترل کیفیت

تاییدیه محصوالت  
هر سه مورد را دارا  است
تنها دو مورد را دارا است 

تنها یک مورد را دارا است
هیچکدام را دارا نمی باشد

ارزیابی دانش و تجربه
داراي کادر فنی و کادر غیر فنی مناسب

عدم داشتن کادر فنی و تنها کادر غیر فنی    
داشتن کادر فنی و غیر فنی مناسبعدم

بخش تحقیق و توسعه
موجود است  

در حال راه اندازي است   
ود نداردجو

گارانتی و خدمات
ارائه گارانتی و خدمات پس ازفروش

تنها ارائه خدمات پس از فروش
تنها ارائه گارانتی محصوالت

عدم ارائه گارانتی و خدمات پس از فروش

ماشین آالت  
تمام اتوماتیک
نیمه اتوماتیک

دستی

سیستم مدیریت کیفیت
داراي بیش از یک گواهینامه سیستم مدیریتی

ISOداراي گواهینامه  9001

در حال اقدام جهت اخذ گواهینامه 

فاقد گواهینامه و عدم اقدام جهت اخذ

تامین مواد اولیه
داخلی

داخلی و خارجی
خارجی

تعیین نشده

رضایت مندي مشتریان
گواهی یا رضایت نامه از شرکتهاي نفتی

گواهی یا رضایت نامه از شرکتهاي دولتی
گواهی یا رضایت نامه از شرکتهاي خصوصی

حسن انجام یا رضایت نامهعدم ارائه گواهی 

ارزیابی توان مالی
میلیارد ریال10گردش سرمایه سال بیش از 
میلیارد ریال7.5گردش سرمایه سال بیش از 
لمیلیارد ریا5گردش سرمایه سال بیش از 
میلیارد ریال2.5گردش سرمایه سال بیش از 
میلیارد ریال2.5گردش سرمایه سال کمتر از 

سوابق اجرایی                                                      
فروش به بیش از ده شرکت نفتی 

فروش به کمتر از ده شرکت نفتی 

فروش به شرکتهاي دولتی 

فروش به شرکتهاي خصوصی 

فروش ندارد یا مدارك ارائه نشده 

و تامین کننده تعهد می نماید در صورت نیاز سایر گرددمی صحت کلیه اطالعات فوق الذکر تأیید نام و امضاءمدیر عامل / صاحبان امضاء مجاز :    
.مستندات و مدارك الزم را  ارائه  نماید

توضیحات :

اطالعات زیر توسط پتروشیمی فجر تکمیل می گردد.

تاریخ ارزیابی امتیاز                                                                    نتیجه

نام و امضاء دبیر کمیته بررسی منابع / رییس تدارکات  :                                               توضیحات :


