
 امضاء و گزارش کارشناس: امضاء و گزارش بازدیدکننده: نام و امضاء و مهر متقاضی:

 1صفحه    

 

 معدنی بهره بردارواحد پرسشنامه 

 

 داشته است.  کاهش                  افزایش  درصد     ..................... نسبت به سال قبل    1399طی سال ميزان استخراج واقعی به ذخيره  -1

 داشته است.  کاهش                  افزایش  درصد     ..................... نسبت به سال قبل    1399طی سال می ميزان استخراج واقعی به اس -2

     کاهش            درصد افزایش     ..................... ميزان رشد سرمایه ثابت ساليانه نسبت به سال قبل:   -3

      کاهش            درصد افزایش     ..................... به سال قبل:  ميزان رشد سرمایه در گردش ساليانه نسبت  -4

      کاهش            درصد افزایش     ..................... ميزان رشد فروش ساليانه نسبت به سال قبل:   -5

      کاهش            درصد  افزایش     ..................... يزان رشد اشتغال نسبت به سال قبل:   م -6

 :1398طی سال  شرکتاخذ شده توسط جوایز معتبر داخلی و بين المللی  -7

 

 

 روش استخراج جاری در معدن را تشریح فرمایيد: -8

 

 

 :تخراجینوع عمليات اس -9

 روباز                          زیرزمينی                       حفاری                       آتشباری

 

 عمليات بارگيری و باربری ماده معدنی به چه روشی است؟ -10

 سایر             ماشين آالت معدنی                             حمل و نقل ریلی                                   نوارهای نقاله                  

ه ارتقای کمی و کيفی و تنوع محصوالت، توسعه و باز سازی وجود داشتته  در قسمت ماشين آالت و خطوط توليد، مشروط ب 1398آیا در طول سال  -11

 است؟

 نسبت به سال قبل  1399.................. درصد سال     خير                         بلی                                

 

 ؟دريگمی اليتی صورت فعچه در قالب برنامه زمان بندی مشخص برای تعمير و نگهداری ماشين آالت،  -12

 خير                                      بلی                       

 (   نام ببرید.)برای کاهش مصرف انرژی و بهينه سازی مصرف انرژی صورت پذیرفته است؟  ، اقدامات اثر بخش  1399آیا در طول سال  -13

نسبت به سال قبل   1399.................. درصد سال                    خير                                      بلی

..................................................................................................................................................................................................................................    

  كميت و رشد توليد و اشتغال و سرمایه گذاری ـ  بازسازی و نوسازی
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 آیا شرکت موفق به جذب شریک یا سرمایه گذار خارجی یا داخلی شده است؟   -14

                خير         بلی                                     

 موضوع                      درصد                  .................................درصد سرمایه گذاری 

......................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................... 

 ؟  چيستز دنيا تفاوت سطح فناوری بکارگرفته شده در شرکت با آخرین فناوری رو -15

 پيشرفته                                       متوسط                                  ساده

 

 واحد کنترل کيفيت وجود دارد؟     آیا در شرکت، -16

                  خير                         بلی                                  

 آیا واحد توليدی دارای گواهينامه استانداردهای ملی است؟ )کپی آن را ضميمه فرمائيد( -17

 چند فقره؟  ....................    خير                                                 ت اجباری :        بلی     

 خير             چند فقره؟  ....................                                        ت تشویقی :      بلی      

............................................................................................................................................................................................................ 

شتده    و ...( – CE – ISO – GS – ASTMآیا واحد توليدی موفق به اخذ گوهينامه های استانداردهای معتبر بين المللتی کيفيتت و متدیریت )    -18

 است؟ )کپی مدارك پيوست شود(

 خير          بلی                                          

    .................................................................................................................................................................................................................نام ببرید: 

 

 

 

 الی خاص، مانع صادرات محصوالت واحد توليد شده است؟ توضيح دهيد.آیا دالیل قانونی صادرات گروه کا -19

 خير                  بلی                            

.......................................................................................................................................................................................................................................... 

 بر حسب دالر درصد ..................ميزان رشد صادرات نسبت به سال قبل   -20

 درصد   ..............................  :سال قبل  نسبت ارزش صادرات کل نسبت به فروش کل  -21

  بتکارات منجر به افزایش صادرات داشته اید؟آیا ا  -22

 كيفيت محصوالت توليدی ـ استانداردها:
 

  صـادرات ـ خدمات تجاری:
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                 خير                        بلی                                     

..........................................................................................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................................................................................  

 حضور داشته است، نام نمایشگاه های مذکور را ذکر فرمائيدداخلی و خارجی در نمایشگاه های بين المللی چنانچه شرکت  -23

    1399و   .................. طی سال  1398تعداد  ................  طی سال     

......................................................................................................................................................................................................................................    

...................................................................................................................................................................................................................................... 

 واحد توليدی به چند کشور خارجی صادرات انجام داده است؟ نام ببرید.      -24

    1399................. کشور طی سال و . 1398تعداد ................ کشور طی سال         

...................................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................................... 

  عضویت دارید؟و در اتحادیه های صادراتی داخلی و خارج از کشور در اتاق بازرگانی مشترك و یا اتاق های کشورهای طرف صادرات آیا    -25

 خير                                            بلی            )کپی کارت عضویت را ضميمه کنيد(

 

 می باشد؟ به طور خالصه چگونگی آن را تشریح فرمایيد.  (CRM)آیا شرکت دارای سيستم سنجش رضایت مشتری  -26

 خير                 بلی                            

......................................................................................................................................................................................................................................  

 ی واسط صورت می پذیرد؟توسط شرکتهاشرکت بخشی یا تمام صادرات  ایآ -27

                         خير         بلی                                   

 ( می باشد؟  business planآیا شرکت دارای طرح تجاری ) -28

 خير          بلی                                           

 

 در ارتباط با حفاظت فنی و بهداشت کار چگونه و تا چه حد رعایت می شود؟ موارد ذکر شده در فصل چهارم قانون کار،  -29

 سایر                                                  نصب عالئم و هشدارها                        زات ایمنی   آموزش                        تحویل تجهي

 

  وجود دارد؟ (HSE)و محيط زیست حفاظت فنی و ایمنی بهداشت، بخش و مسئول  ،آیا در شرکت -30

                     بلی                                        خير

ی دستتگاهها، تابلوهتا و نشتانه    هشدار و اطفاء حریق، توقف اضتطرار  : کمکهای اوليه،مانندبه سيستم های ایمنی  های کاری شرکتآیا محيط   -31

   مجهز است؟و امثال آن های هشدار 

  حفاظـت فنی و بهداشت كار:
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    ....................................................................................................................................... نام ببرید:               خير                             بلی               

 می باشد؟و گازهای سمّی مجهز  به سيستم های کنترل کننده و جمع آوری غبار و گازهای حاصل از احتراق ، آیا کارگاه -32

                           خير                     بلی                          

                                 و دفتع صتحيح آنهتا متی باشتد؟     و باطلته  امکانتات نگهتداری ضتایعات     ،جمتع آوری تصتفيه فاضتالب    ، مجهتز بته سيستتم   آیا کارگتاه   -33

                       خير             بلی                      

 بلی                                 خير         ر صورت مثبت بودن آیا الزامات قانونی برآورده می شود؟ د

 ؟و منابع طبيعی اقدامات انجام یافته را تأیيد نموده اندمحيط زیست سازمان حفاظت آیا  -34

 ؟صورت مثبت بودن، شمه ای  از اقدامات انجام شده را توضيح دهيددر                        خير             بلی                                 

    ........................................................................................................................................................................................... 

 خير                 بلی                                  آالینده محيط زیست قرار دارد؟ آیا شرکت در فهرست معادن  -35

انجتام شتده استت؟    طبق طرح مصوب چه اقتداماتی بترای جلتوگيری از اثترات ستوء زهتاب و پستاب عمليتات استتخراجی و فترآوری            -36

.......................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................... 

 توسط شرکتهای بيمه گر پوشش داده شده است؟و صدمات جانی و مالی آیا شرکت در برابر مخاطرات  -37

                      خير             بلی                                 

            بيمه آتش سوزی                      سایر         بيمه مسئوليت                  بيمه حوادث                     بيمه تامين اجتماعی           

 آموزش دیده و تجهيز شده اند؟ شده و گروه های امداد و نجات تشکيل ،آیا در کارگاه -38

 خير       بلی                                      

 توجيه شده اند؟ آیا نقشه های راهنمای سوانح و حوادث در معدن تهيه و افراد نسبت به آن -39

 خير      بلی                                      

 

 

 

 (    چه تعدادبرنامه آموزشی برای کارکنان برگزار شده است؟ )نفر ساعت در طول سال چند  -40

  ............................................................................................................................................  1399و  .....  1398....... سال نفر ساعت  تعداد

          .............................................................................................................................................................................................................................. 

 است؟یا حمایت نموده در سمينارهای مرتبط با فعاليت خود حضور داشته  واحد معدنیمدیران آیا  -41

    1399.................. سال  و 1398تعداد ................  سال                             خير                            بلی                      

  تحقيقات، فناوری و نوآوری:آموزش، 
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   ............................................................................................................................................................................. نام سمينارها را ذکر کنيد

.........................................................................................................................................................................................................................   

 

 بورسيه تحصيلی دانشگاهی اعطا شده است؟  برای تأمين نيروی انسانی متخصص،  1399در طول سال   -42

 چند نفر؟                                 خير                               بلی                    

.............................................................................................................................................................................................................................. 

 شرکت داشته اند؟  1399در طول سال مرتبط واحد در دوره های آموزشی کوتاه مدت و کارکنان مدیران   -43

  (را ذکر کنيدو موسسه برگزار کننده نام دوره ها (           خير                                 بلی                  

  1399و  .................. سال  1398تعداد ................  سال  

............................................................................................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................................................................................................. 

 

  آیا اطالعات آن واحد در بانکهای اطالعاتی داخل و یا خارج از کشور وجود دارد؟  -44

 ............................................................................................ام بانک اطالعاتی ن                    خير                   بلی                                 

    

به درصد مشخص و پروانه فعاليت آن را پيوست  را به فروش)نسبت بودجه آن در آن واحد وجود دارد؟  (R&D) آیا بخش تحقيق و توسعه  -45

        فرمائيد(

 درصد  .................خير                                                           بلی    

 

  تحقيقاتی انجام شده است؟  1399در طول سال آیا   -46

   1399طی سال   .......................... و  1398طی  ..........................تعداد                      خير               بلی                                        

......................................................................................................................................................................................................................................    

 

 و پروژه ها ذکر شود(کز انام مرهمکاری داشته است؟ ) داخلیواحد توليدی با شرکت ها یا مراکز تحقيقاتی   -47

 خير                                        بلی           

................................................................................................................................................................................................................................. 

 اقدامی انجام گرفته است؟  در خصوص کاربردی کردن پروژه های تحقيقاتی،  -48

   1399طی سال  ..........................  و 1398طی سال  ..........................تعداد                        خير                           بلی                        

................................................................................................................................................................................................................................. 

 

 آیا واحد با مراکز تحقيقاتی خارج از کشور همکاری و فعاليت داشته است؟  -49

 این مراکز و کشورها را نام ببرید  در صورت مثبت بودن،)

 خير                          بلی                         
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آموزشی بصورت پذیرش دانشجو جهت گذراندن دوره کارورزی، تدوین پایان نامه و .... همکاری داشته است؟ )در صورت  آیا واحد با مراکز  -50

 تعداد دانشجویان و اهم اقدامات در این زمينه را ذکر نمایيد.( مثبت بودن،

 خير                       بلی                            

................................................................................................................................................................................................................................. 

 

 شده است؟  معدن جدیداکتشاف  تا کنون موفق به ثبتآن، یا واحد یا مدیران یا کارکنان آ  -51

 خير                  بلی                                 

 ...............................................................................................................:     1399طی سالهای پيش از           

 ............................................................................................................... :         1399طی سال 

 

 

 

 استفاده می شود؟ یه انسانی و سایر منابع ارتقای بهره وری سرما آیا در شرکت از روشهای  -52

 خير       بلی                                         

       پاداش عملکرد                 پاداش بهره وری                    پاداش عملکرد تيمی                  پاداش مناسبت های خانوادگی  

 سایر                                  ارتقای شغلی           

 آیا شرکت دارای چارت سازمانی و شرح وظایف مدیران، کارکنان و کارگران ميباشد؟   -53

          خير                     بلی                              

  های کار، تفویض اختيار و غيره استفاده می شود؟یا در نظام مدیریتی شرکت، از نظام مشارکتی و سيستم پيشنهادات و تشکيل گروهآ 

 خير                  بلی                                 

 ، کميته انضباطی به منظور رفع مشکالت احتمالی کارگری از طریق روش درون خانوادگی وجود دارد؟معدنیآیا در واحد   -54

 خير                  بلی                                

ایجاد  : نظام پيشنهادات، مزد و پاداش بر مبنای بهره وری، کارکنان از قبيل و وفاداری آیا در واحد، از نظام انگيزش برای جلب مشارکت  -55

 استفاده می شود؟  ورزشی، ارتباط با خانواده کارکنان، برنامه های تفریحی ، سفر، زیارت و نظایر آنهاامکانات رفاهی و 

 (روش ها را ذکر کنيد: )خير                                                             بلی  

......................................................................................................................................................................................................................................    

......................................................................................................................................................................................................................................    

خدمات عام المنفعه اجتماعی و فرهنگی )کاهش فقر، بيماری، بيسوادی، آلودگی محيط زیست، اشتغال کودکان و   1399در سال  آیا شرکت،  -56

  داشته است؟ (CSR)در راستای مسئوليت اجتماعی خود ...( 

 (روش ها را ذکر کنيد: )               خير                              بلی                  

  امور رفاهی و اجتماعی ـ ارتقای بهره وری:
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......................................................................................................................................................................................................................................     

 )نام ببرید. ( بوده و آیا از تيمهای ورزشی دیگر حمایت نموده است؟دارای تيم ورزشی   1399در سال آیا واحد   -57

   1399سال  ...........................   و 1398............... سال ........                      خير                      بلی                             

    ......................................................................................................................................................................................................................................    

 می باشد؟ مانند خانه صنعت و معدن، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و .... آیا واحد، عضو تشکل های تخصصی یا صنفی، صنعتی و معدنی  -58

 ). و مدارك یا گواهی عضویت را پيوست نمایيد نام ببرید (

                   خير                بلی                                   

 ................................................................................................................................................................................................................ 

...................................................................................................................................................................................................  


